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konisk Konjunktiv

konisk, adj. ['ko-'nis^] (ty. konisch,
eng. conic; aflat conicus, gr. konikos, adj.

til lat.convis, ^r. konos, kegle, se Konus;
fagl., især 0) af form ell. udseende som
(et snit af) en kegle; kegleformet; ogs.:

som angaar ell. minder om en kegle; kegle-.
allehaande Velvinger, hvad heller samme
ere cylindriske, coniske, Sphæriske, eller

af irregulaire Figur. LTid.1739.61. en ko-
nisk . . Snekke, som i Lommeuhrene. Hal-
lager. 260. Fænghullet paa et Skydege-
væhr bores konisk, saa at den største Aab-
ning vender inåsid.smst.351. koniske Hjæl-
me. FrPoulsen.GO.24.
Koigektnr, en. [k(onjæg'tu-V] flt. -er.

{af lat. conjectura, til lat. conjicere, for-

mode, gætte) gisning; formodning; nu
især (sprogv.) om formodning angaa-
ende den rette læsemaade af et for-
vansket ell. (delvis) ulæseligt ell. urig-
tigt overleveret sted i en tekst; ogs.

mere konkr., om den formodet rigtige
læsemaade. Moth.Conv.K180. LTid.1720.
Nr.33.4. Hvad han . . drømte, derom veed
jeg ingen Beskeed; men kan aleneste
gjøre Coniekturer. Blich.(1833).VL130. han
betænker sig . . ikke paa . . at foretage
Rettelser ved Konjekturer, hvor det sy-

nes ham nødvendigt. VilhThoms.Afh.I.168.
Konjngation, en. [k(onjuga'Jo'n]

Høysg.AG.61. flt. -er. (aflat. conjugatio, for-
bindelse, sammenføjning, i sen. lat. ogs. om ver-

hers bøjning ;jf. koniugeie; gram.) egl: sam-
ling ell. klasse af verber, som bøjes paa sam-
me maade; bøjningsklasse; især i videre

anv., om bøjning (2) af et verbum (i tid,

maade, tal osv); verbalbøjning, vore
Verber lade sig adskille i tre Classer eller

Conjugationer. JBaden.Gram.a4r. Madv.
LatSprogl.^94. Verbers Conjugation. ÆJJ^es-

sen.Gram.121. konjugere, v. [kwnju-
^^&hQ^Bøysg.AG.78. -ede ell.(l.br.)-ie(Heib.

Poet. (1848).VIL 54). vbs. jf Konjugation.

(jf. lat. conjugare, forbinde; nydannet efter

vbs. Konjugation, jf. Festskr.VilhThoms.lG

;

gram.) m. h. t. et verbum: bøje (ni.4) (i tid,

maade, tal osv.; jf. konjungere 2). denne
Ordentlige og nette Maade, som de Dan-
ske Verba conjugeres paa. PSchulz. DS.
69. De Gamle conjugerede Imperf. (j:

af „faa") i Plur. finge.JBaden.Gram.124.
*altjeg conjugeerte mit Amare. Jffct&.Poef.

(1848). VII.54. Madv.LatSprogl.''94. VBrøn-
dal.Ordklasserne.(1928).108. konjnng^e-
re, V. [kconjoix'ge'ra] -ede ell. (sj.) -te. vbs.

Konjunktion (s. d.). (af lat. con -jungere)
O t forene; forbinde; sammenføje.
Moth.Uonv.K180. Listighed . . er conjun-
geret med U-retfærdighed. Holb.MTkr.552.
refl.: Et Riveer løb . . Øster efter, og . .

efterat det siden havde conjungeret sig
med et andet Riveer, løb de begge ned i

Amazones. Heitm.Phy8ik.38.
j|
spec. om mili-

tær operation, saa er det best, at vi nu
conjungerer begge Kriigshærene.iroZ6.Ti/6.
V.8. refl.: Duc de Marleborough (mar-

cherede) med et got Antal Folck til Do-
nau-Strømmen, hvor hånd conjungerede
sig med de Keyserlige. sa.Intr.1.456. sa.

GW.(1724).258c. 2) (nu næppe br.) d. s. s.

konjugere. naar jeg conjungerer jeg be-
der, siger jeg ikke du hedest. Holb.Orthogr.
113. faa af dem ere saa lærde, at de kunne
conjungere et Verbum igienem alle Mo-
dos og Tempora, i^eiser.72.5^0. jf.(spøg.):

10 naar vi først komme sammen, og hun lær
at kiende mig, skal hun nok have mig
kiær saa at vi skal komme fuldkommen
til at conjungere Amo sammen. Holb.LSk.
II.5. Blich.(1920).X.175. havde Du selv,

min tydske Ven I været tilstede, vilde Du
have conjungeret . . er muss sich iiber-

feben . . ich muss mich iibergeben. smst.

111.160. Konjunktion, en. [kwn-
joii(g)'J'o-'n] flt. -er. (af lat. conjunctio, vbs.

20 til conjungere, se konjungere) 1) for-
ening; forbindelse; sammenføjning.
1.1) t i al alm. Moth.Conv.K180. i Exemp-
let: at gaae to og to ad Gangen, kan (or-

det „ad") kun forstaaes om Conjunctionen
af Tiden og ikke af Personerne. Rahb.Min.
1795.1.156. 1.2) t om militær operation.
Foreeningen blef sluttet i Hast imellem
dem og Banner, og Conjunctionen skeede
af deres Tropper med hans. Slange.ChrlV.

30 1036. Conjunction mellem Vores Flaade
. . og en anden (magts flaade). SøkrigsA.
(1752).§865. 1.3) (astr.) det, at to himmel-
legemer set fra jorden befinder sig ell. træffer
sammen i samme himmelegn; ogs., fra udtr.
som være i konjunktion med ('(S'aZ.^JJ.

254), i videre anv., om den stilling af to
himmellegemer, hvori de set fra jorden
har samme længde, mand siger, at de,
som ere føde under Planeten Veneris

40 Conjunction med Marte ere naturligen til-

bøyede til Horeri i Ægteskab. Clitau.PT.
167. Maanens og Solens siunlige Con-
junction udi Kiøbenhavn indfalder Kl.
7,52V4 min. LTid.1743.421. ArchivSøvæsen.
1.84. Guldmagerkunsten er en vanskelig
og bekostelig Kunst. Der maa en lykkelig
Haand til, der maa være visse særdeles
Constellationer og Conjunctioner forhaan-
den, om Guldet ret skal vælde. JPeJacJ.

50 139. 2) (gram.) bindeord. Conjunctioner:
at, endskiønt, om endskiønt, alligevel at,

og, eller etc. PSchulz.DS.85. Høysg.AG.177.
JBaden. Gram.159. Mikkels.SproglS.36.
Konjunktiv, en ell. (nu næppe br.)

et (JBaden.Gram.208. SBloch.Sprogl.208.
Kierk.P.IT.83). ['k(onjori(g),ti.V] (f m. lat.

form: Conjunctivus. Høysg.AG.63. JBaden.
Gram.118. Blich.(1920).VII.232). flt. -er.

(af lat. conjunctivus (modus), afl. af con-
60 jungere, se konjungere; gram.) den maade

af verbet (udsagnsordet), som især bruges til

at betegne noget som blot tænkt, uvist, be-

tinget olgn.; den betinge(n)de, forestil-
lende maade (se u. betinge S.2, forestille 5^,

mods. fx. Indikativ; ogs.: enkelt verbalform,
som hører til denne maade. JBaden. Gram.
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Konjunktur Konkordans

208. maatte istedet for maae, denne uhæl-
dige Conjunctivus. Blich.(1920).VlI.2S2.

en god Latinlærer (plejer) ilske at lære

Disciplene Sprogets finere Niiancer, Con-
junktivs mangfoldige yndige Smaa-Hem-
meligheder; men selv skriver han saale-

des. Kierk.P. VI111.21. Miklcels.SproglS.59.

VBrøndaLOrdklasserne.(1928j.l05.
Konjunktur, en. [k(nnioii(g)'tu-V] ('f

m. fr. ell. eng. form Conjoncture, Conjunc-

ture. Holb.MTkr.195. Leth.(1800)J. fit. -er,

(tg. konjunktur, fr. conjoncture, eng. con-

jiincture; ngdann. til ia<. conjungere, se kon-

jungere ;
,//'. Konjunktion) sammentræffende,

indtrædende ell. foreliggende omstændig-
hed! er) ell. forhold, huoraf nogen ell. noget

er afhængig ; især:tidsonistændighed(er);
tidsforhold; nu oftest (T) i flt., som be-

tegnelse for det sammentræf af aarsa-
ger, der bevirker en vis, gennem længere

tid fastholdt (forhøjet ell. sænket) pris paa
livsfornødenheder, ejendomme osv.paa
(verdens}markedet; ogs. i videre anv.: pris-
niveau. Moth.Conv.K180. du veed jo Con-
juncturerne ligesaa vel som jeg, at hun
regieres af en gierig Moder, der seer kun
efter Penge. Holb.Tgb.1.2. de 2 Søe- For-

ter . . ere forsynede med Kanoner for at

beskytte de der indløbende Skibe i disse

krigerske Konjunkturer. Resol.(MR.)^/ix

1777. HanddsO.(1807).43. Jeg forestilte

ham, at han under slige Conjuncturer
neppe kunde vente sin Hr. Faders Sara-

tykke. Blich.(1920). VIII.IO. naar man blot

. . kj ender (lidt) til Conjuncturerne, vil

man finde, at min Kostald absolut maa
svare Regning. Hrz.IlL.181. (selskabernes

ledelse) havde handlet som Drukne, be-

ruste af Krigens formidable Konjunkturer.
O Rang. VS. 20. Rige Aaringer og heldige
Konjunkturer bragte fiStruenseetiden ) Pen-
ge til Laudet. HistMKbh.1.34. Konjunk-
tur-, i ssgr. (især Y ell. polit). -;»;evin8t,
en. fortjeneste, som skyldes en af konjunk-
turerne fremkaldt forandring i priserne (pris-

niveauet). LandbO.III.164. SaUXIV.422.
-politik, en. (1. br.) politik, som retter sig

efter de øjeblikkelige forhold. Byskov. FR.
-skat, en. skatteafgift af konjunkturgevinst.

Sal:'KIV.422. -{^ving^nini^:, en. JJilrg.

Den store og den lille Flod.(191S).98. Ved Spe-
kulatioQ forstaas Haadeler eller Transak-
tioner, der baseres paa en Forudberegning
af Konjunktursvingningerne. Hage.^ 574.

-tillæj;, et. betegnelse for et særligt løn-

tillæg, som fra 1919 ydes statens tjeneste-

mænd p. gr. af stigende p7'isniveau. Sal.^XIV.
422.
Konk, en. [kcojx'^] (ogs. (især tidligere):

Kong[k(Dii'] Liitken. Dyr.^(1866).300. Brehm.
Krybd.802. BøvP.III.454. jf.u. Konk-snegl,
-snekke. — CP m. lat.form: Konka (Concha),
se ndf.). (af lat. concha, gr. kångche, mus-
ling; jf. Konkylie || formen Kong skyldes
vist sammenblanding m. et etymologisk forsk.
ord, der bruges om sneglehus ell. som navn

paa forsk, havsnegle (jf. OFMull.ZoolPr.
244): no.(dial.) kong, kung, kuvung, isl.

kuflungur, (nå)k6ngur, oWn.kiifungr || zool)

forgællesnegl af slægten Buccinum; især

om B.undatum L., trompetsnegl. Boas.
Zool*395. SaUXI V.422.XIX.610.\\ ogs. ( især

poet.) i videre anv.: konkylie. Men hule
Concha,! Som koger og som suser.Aarestr,

SS.IV.14. *Havet i mit Indre toner | med
10 en Konkas Genfærdsklang. SMich.RF.15.
Neptun med sit Trespand, med Treforken
i den ene Haand og — som det synes —
en Koncha i den anden. BerLii8b.(Kunst-
musA.1921-23.131).
konkav, adj. [koon-, kon'ka'v] {af lat.

concavus, hul, hvælvet; jf. hulrund(et), ind-

buet; fagl.) om linie, flade: som har en (re-

gelmæssig) rundet fordybning ind mod mid-
ten (af form som et segment af en cirkelbue,

20 henholdsvis en del af en kugleoverflade); ind-
buet; indhvælvet; mods. konveks. Planer
af krumme Liner, enten Convex eller

ConcsLV. Sylvius.Geom..39. Et Sengebækken
. . bestaaer af et rundt Sideblik, med en
concav Bund og et Laag. Hallager.28 9.

*0g, at du Alt paa rette Hylde stiller,
|

Brug ei convexe, men concave Briller.

FalM.1.118. OpfB.'^II1.287.
Konkilie, se Konkylie.

30 CP konkludere, v. [kmn-, k(nii,klu-

de'ra] -ede ell. (sj.)'ic. vbs. Konklusion fs.a.j.

{ænyd. d. s. (Slange.ChrIV.1171); af lat.

con-cludere, indeslutte, sammenfatte, slutte,

af claudere, (til)lukke, jf. ekskludere, in-

klusive. Klausul, Kloset, Kloster, Klus(e))
slutte (ud fra en række foreliggende fakta,

præmisser osv.); gøre en logisk slutning;
uddrage, give som endeligt resultat
(af en drøftelse osv.). Hvor af da conclu-

40 deres, at den paafulgte Misgierning er . .

at agte meere for aftvungen end for fri.

LTid.1741.332. Man kand altsaa fra Siæ-
lens naturlige Tilstand slutte til Legemet,
og fra Legemets naturlige Tilstand conclu-
dere til Siælen. Ruge.FT.212. AFriis.Dan-
mark vedKrigsudbrudetl870.(1923).168. G)

Konklusion, en. [kwn-, kcnixklu'Jo-'n]

flt. -er. (af lat. conclusio, vbs. til konkludere)
det at konkludere; ogs. mere konkr.: slut-

50 n ing, som fremkommer paa grundlag af
en række præmisser, overvejelser osv.; slut-
nings-paastand, -resultat, hvor længe
man end argumenterer, saa kand man
ikke komme til nogen Conclusion. Holb.
MTkr.565. Præmisserne ere unægtelige
Sandheder, men Conclusionen holder ikke
Stik. Ruge.FT.130. alle Conclusioner de-
duceres af visse og faste Principiis. LTid.
1755.226. den gamle Franciskanerbroder

60 begynder at fortælle om de Erfaringer,
han har gjort . . blandt Muhamedanerne
. . „Et Folk, som sidder i Mørke og Dø-
dens Skygge," drager Padre N. Konklu-
sionen. „Her er Jesus, histovre er Mu-
hammed 1" Jørg.JF.I.192.
Konkordans, en. [kcon-, kwixkcor-



Konkret konkurrere

•dan's] flt. -er. {af lat concordantia, overens-

stemmelse, til concordare, være enig, stemme
overens, af con-cors, enig) t) (fagl.J sam-
menstilling af de enslydende ell. ensartede

steder ell. fuldstændig (alfabetisk) forteg-
nelse over alle ord i et skrift, med an-
givelse af, hvor de staar; især om bibel-

ordbog. Holb.MpS.268. En Concordants
over de Anglosaxiske Love, som viser i

en alphabetisk Orden, hvor ofte alle Ord, lio

indtil den Partikel og-, forekomme. JSneed.
1.180. Rubow. SP. XVI. jf: Verbal- Con-
<;ordants eller Bibel- Ordbog. CLevinsen.
(bogtitel. 1858). 2) (bogtr.; 1. br.) om skyde-

linier og kvadrater paa 4, 3 og 2 „cicero"

bredde, jf. Selmar?105 samt: Et Brædt med
Mittel Concordants-Qvadrater. Bogtr.
(1781).15.

I. Konkret, et. [kcnn-, kmix'kre'«^] (nu
næppe br. m. lat. form Concretum. Meyer.^ 20

hvortil flt. concreta. EJessen. Gram.21). flt.

-er. {substantivering af II. konkret; gram.)
konkret substantiv (mods. II. Abstrakt^.
Dania. X. 65. II. konkret, adj. [kcon-,

k(oi|ikre'd] {af lat. concretus; jf. 1. Kon-
kret) °1) (især filos.) som er bestemt ved
et relativt højt antal kendemærker;
ogs.: som findes, eksisterer, er til stede i et

bestemt tidspunkt ell. del af tidsforløbet; vir-
kelig tilstedeværende, eksisterende; ^
i videre anv.: som kan erkendes, opfattes

af de rent legemlige sanser; haandgri-
belig (mods. I. abstrakt/ Den concrete-
ste Definition paa Gud er: „den absolute
Aand." Heib. Fros. 1. 124. *0m Haab og
Frygt abstract er hidtil talt;

|
Til det con-

crete Liv jeg nu mig vender. PalM.IV.28.
Fanden tage alt det Abstrakte, maa jeg
bede om det Konkrete, det Haandgribe-
lige. Schand.F.8L Det gælder nu om at 4jd

anvende den således udfundne metode på
det konkrete tilfælde. Jesp.RR.25. Iten var
en Solgud og af den mest konkrete Art,
idet han var den som Gud betragtede
So\skiYe.StSprO.Nr.l29.39. 2) (gram.) som
betegner noget konkret, en ting osv.

(mods. I. abstrakt 3/ Meyer.^146. EJessen.
Gram.21. Tingsnavne (konkrete Substan-
tiver). Mikkels. SproglS. 38. VBrøndal. Ord-
klasserne.(1928).165. 50

Konk-snesl, en. (ogs. Kong-. Frem.
DN.95). (zool.) a. s. s. Konk. Konk-sneglen
- . rasper Leveren ud af den sprællende
Rødspætte. JacPaludan.F.22. -(inekke,
en. (zool, sj.) d. s. Kongsnækken. BøvP.
111.454.

Konkubine, en. [kcon-, kmriku'bi'na]

("t Konkubin. Kyhn.PE.12. Borrebye.TF.191.
LTid.1756.165). flt. -r. {ænyd. konkubin
(Rævebog.); af lat. concubina, til con-cum- 60

bere, ligge sammen (med); nu især arkais.)

frille; mætresse; elskerinde (2.8). De
haver ey meere end en Egte-Hustrue,
om endskiønt de have der hos mange
ConQubiner. Pflug.DP.616. paa det hånd
kunde nyde hende til Concubine, lod hånd

hende falskeligen foregifve, at være født
af een Slave. Holb.Intr.I.51. Borrebye.TF.
405. en Concubine, hvis Luxus kostede
ham mange Fenge.JLHeib.(StSprO.Nr.
118.31).

Konkurrence, en. [kcoixku'rBrisa] (nu
næppe br. Konkurrens. [-'r^n's] Ørst.Br.l.
143. NyeHygæa.lI.(1823).91. Meyer.^). flt,

-r. {fra ty. konkurrenz, fr. concurrence,
afl. af fr. eoncurrent, se Konkurrent) vbs.

til konkurrere, i) f til konkurrere 1: sam-
menstrømmen af mennesker. Man finder
der Restaurationer, Kaffehuse, Boutiker,
kort alt det, som betegner en stærk Kon-
kurrents af Mennesker. Ørst.Br.l.143. 2)
til konkurrere 3: kappestrid; rivalise-
ren; væddekamp; nu især m. h. t. attraaet
stilling ell. udmærkelse (jf. Konkurs 2) ell.

(T) m. h. t. økonomisk (ell. social) hævdelse
blandt flere inden for samme erhverv, sam-
fund osv.; ofte m.flg. præp. om, mellem.
*Den Concourence, som imellem dennem
findes . .

|
Vil sette sikkerste og beste

Pris derpaa. ChrFlensb.DM.III.lO. Anstal-
ter, som kunde tiene til at indføre i Vi-
denskaberne mere af det, som man i Han-
delen kalder Concurrence. JSneed.III.152.
Prisopgaver med almindelig Concurrence.
Fædrel.l846.sp.610. Skuespilkunsten . . kan
tage det op i Konkurrencen om Popula-
ritet med de øvrige Digtarter. CLange.NF.
214. Der var ingen lidenskabelig Con-
currence (Brandes.1.540 :Yæådestriå) om
Embeder. Brandes.DB. 113. efterhaanden
som Antallet af Fabrikker voksede, skær-
pedes den indbyrdes Konkurrence.-ffa^e.*
98. fri konkurrence (Sal.UX.8), se fri

sp.8**^- illoyal konkurrence, se illoyaL

II
hertil bl. a. konkurrence-dygtig (Kaper.

BerlTid.'Vnl926.MJ7.sp.l), -forbud (Sal.^

XIV.428), -forelæsning (Brøchner.Br.310).
Konkurrent, en. [k(oi]^ku'r^n'ri] flt. -er.

{ty. konkurrent, fr. eoncurrent, af lat. con-
currens, præs. part. til concurrere, se kon-
kurrere) deltager i en konkurrence;
konkurrerende person; medbejler. Holb.
Kh.863. de ny Ord bliver Konkurrenter
til de gamle. Derved opstaar der en Kamp
mellem nyt og ssimmelt.LJac.KvM.ll. i

den sidste Halvdel af det 2. Aarh. er det
lykkedes de fire Evangelier, der nu staar

i N. T., at slaa Konkurrenterne af Mar-
ken. NBlædel.Født afJomfruMaria.(1910).4.
han kom sin Konkurrent i Forkøh et. Ludv.
konkurrere, v. [kcortku're-'ro] -ede ell.

(sj.) -te. vbs. jf. Konkurrence, {af lat. con-
currere, løbe sammen (med); jf. Konkurs)
1) t løbe, strømme sammen; samles; for-
enes. Moth.Conv.K180. overf.: endeel af

Raadet selv concourerede('^.Mrf.9'.; foreende
sig) med ham (d: Å;on<7en^ i at indskrænke
samme høye Embeder. Holb.DH. III. 53.

2) (nu næppe br.) m.flg. præp. til: (i for-

ening) bidrage til; medvirke til. Leib-
nitz, Wolff, og deres Tilhængere . . sta-

tuere de onde Tings Fornødenhed, som



Konknrs Konkylie

de sige at concurrere til Skabningens
Fu\åkommenheå.Holb.Ep.lII.233. Altsam-
men concurerer til, at giøre Logementet
saa meget behageligere for en ung Dansk
Cavallier. Gram.Breve.122. alt det, som i

dette Guds store Rige er og skeer . . ere
Midler, som tilsammen concurrere til at

opnaae etvistEndemaal.JRM^e.FTJS?. *Det
vil mig meget interessere,

| Til det fæl-

les Maal at concurrere. ffet6.Poef.X<26^.

Meyer.^ 3) kappes (med); deltage i en
konkurrence. 3a) intr., dels m. flt.-subj.,

dels m. ent.-suhj. og (oftest) fig.præp. med
styrende betegnelsen for medbejlerne; ofte m.

flg. præp. om ell. (nu næppe br.) for (Fr
SneedJ.553), til (NyeHygæa.II.(1823).356)
styrende betegnelsen for konkurrencens gen-

stand, maal. nan concurrerede med Profes
sor Sibthorbe for (nu: om^ et Reisestipen-
dium paa 300 Få.FrSneed.1.553. Saavel
Billedhuggere som Malere kan konkurrere
om Præmien. BerlTid.°hil923.M.10.sp.4.

\\

t paa Rusland . . har Hamborg endnu en
temmelig betydelig Handel, og concurerer
næst efter Engelænderne. KiøbmSyst.IIIl.
172. 3.2) m. obj. og flg. adv., i forb. som
konkurrere en ud ell. sønder og sam-
men: (for)trænge (især: paa markedet) i

en konkurrence. De europæiske Indu-
strivarer er ved at blive konkurrerede
ud af Østasien. Tilsk.1920.1.470. når hans
nabo vil rane hans fortjeneste, da kon-
kurrerer han sin næste ud. Grønb.ES.5.
3.3) (sj.) m. obj. alene: bekæmpe (med held)

i kappestrid; trænge tilbage. Kobolt-
blaat er desværre betydelig dyrere end
den kunstige Ultramarin og er derfor
stærkt konkurreret af denne Farve. Kunst-
musA.1921-23.188.

I. Konkurs, en. [kcon-, k(ni|'ku-'rs; ogs.

-'kur's, -'kor' s] flt. -er. {af lat. con-cursus,
sammenløb, -stimlen, til concurrere, se kon-
kurrere) 1) {egl. af lat. concursus credito-

rum, om kreditorernes sammentræden ved
et fallitbo; især jur. og Y, jf. u. II. Fallit)

bankerot; fallit. Langebek.Breve.450. Lad
see hvad staaer i Bogen I 22 a 23 Con-
courser iblandt Bryggerne i de sidste 14
a 15 AsLT.Argus.l771.Nr.3.4. HandelsO.
(1807).41. Forordn.^Nil792.§l. Der er
mange Mennesker, der er paa Konkur-
sens Ranå.FrPoulsen.MD.292. Torp.720.

II fk omme olgn.) under konkurs, (kom-
me) under konkursbehandling, et uheldigt
. . Tilfælde . . nødte Baronen til at gjøre
Bankerot, og bragte hans Eiendomme
under ConcviTS.Gylb.IlI.117. iMcZv.|I spille
konkurs, (ikke i jur. spr.; sj.) spille fal-
lit. Wied.LH.12. 2) (fagl.) (besvarelse af
en) prisopgave olgn. inden for de bil-

dende kunster. Til Concoursen for de
store Premier bleve fire Skildrere . . og
fire Architecter . . admitterede. Adr.^/il762.
sp.9. Til den Neuhausenske Konkurs blev
der 1840 givet Landskabsmalerne følgende
Opgave: „bøgetræet''. KMads.L. 66. Op-

gaven for den Eibeschiitzske Konkurs fra
1926-29 er følgende: „En større historisk
Komposition ira det gamle Testamente".
Pol.^V5l926.7.sp.4. Il.konknrs, adj.[k(nn-,

kooix'ku'rs; ogs. -'kur's, -'kor' s] (af I. Kon-
kurs i lighed m. H. bankerot, IH. fallit; især
jur. og ^) bankerot (II); fallit(Ul);iudtr,
som erklære, gaa, være konkurs. Gaar
Afhænderen . . Konkurs, vil formentlig^

10 Ejendommen . . blive inddraget i hans
Konkursbo. Matzen. Tingsret.^ (1882). 209.
Jeg er konkurs. FrPoulsen. MD. 317. er-

klære sig konkurs. Ludv. Konknrs-, i

ssgr. af I. Konkurs, især (jur.) i bet. 1, fx.
(foruden de ndf. medtagne) Konkurs-begæ-
ring, -forfølgning, -kreditor, -lov, -masse,
-privilegium, -proklama, -regel, -ret, -sty-

relse
II (fagl.) til I. Konkurs 2, fx. Kon-

kurs-arbejde (Meyer.^), -maleri (Éeib.Pros.
20 11.254). -behandling, en. den af kredi-

torer og skifteretten ledede behandling af et

konkursbo. Forordn.^^U1817.§14. LovNr.51
^^/sl872.§40. Ludv. -bo, et. bo, som er

under konkursbehandling. Forordn.^^11^1792.

§2. Anordn.Nr.96'Vil872.§2. billedl: EP
Ranss.G.18. -orden, en. den orden ell.

rækkefølge, i hvilken kreditorerne fyldestgøres

ved konkursbehandlingen. Lov^yi2l858.§ll.
Lassen.AO.784.

30 Konkylie, en. [kcnix'ky'lio, kcnix'kylO-
ja] (^t Konkyne. Moth.K234.287. fKonkilie.
Seidelin.172. j/. Conquille. MR.1807.149.
t m. fr. form: CoquiIl(i)e. LTid.1724.257.

369.1725.96.1727.443f. Luxd.Dagb.L399.
t Kokil(j)e, Kokillie. Moth.'K268. Moth,
K234. KSelskNyeSkr.1.366). flt. -r. (jf-

/"**•

coquille, eng. cockle, ital. coc(c)higlia, con-
chiglia, lat. conchylium; af gr. kongchy-
lion, dim. til kongché, se Konk) (stor^

4p smuk) skal af snegl ell. (sjældnere:) mus-
ling; sneglehus, -skal; ogs. (zool.) i al

alm.: bløddyrsk al. en udvalt Samling
af de allersKiønneste Conchylier, Petre-
factis (bliver) ved offentlig Auction . .

horiso\gt. Adr.^^Iil762. sp. 12. Søgte Con-
cylier langs Revet, men uagtet den stærke
Storm, det var i Gaar, var ingen opdre-
ven. Cit.l763.(AarbVends.l926.314). Hyr-
derne . . tudede i Conchylier for at samle

50 deres Uiorder. ECAnd.IX.60. en stor Kon-
kylies rosenrøde lndre.JPJac.LL.134. Ryg-
tet gik, at han samlede paa Kvinder^
ligesom andre samlede paa Frimærker,
Mønter eller Konkylier. Wied. S.102. \\ i

sammenlign, (m. hentydning til den syden
ell. kogen, som man hører, naar man holder
skallen for øret). Hun søgte at holde Nav-
net borte fra sin Tanke, men det laa som
en kogende Konkylie ved hendes Øren

60 og fyldte dem med sin kolde gysende
Sang. Nans.KV.160.\\ billedl. En Stund lod
Storbritannien sig lokke til at prøve en
Hjælpeaktion— for straks efter at trække
sig tilbage i sin Konkylie. BerlTid.^''hl921.

Aft.l.sp.3.
II

(sj.) om selve dyret, om de Dyr,
som ikke have Blod, saasom Skall-Fiskene,.
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Conchylierne og lnsecteTne.LTid.1744.312.

[I
hertil ssgr. som Konkylie-horn (poet, sj.:

*Det kimer i din (o: Danmarks) Agers
Korn,

I
Konkylje-Horn

|
om dine Kyster

lyåe.LCNiels.U.15), -kabinet {Raff.(l?84).
104), -samler, -samling (Hrz.UI.22. Ojel.

G G.196), -skab, -skal (sj.: Bagger.11.409) ofl.

m Konneksion, en. [kconæg'/o-n]
Høysg.AG.101. fit.-tr, {gennem fr. connexion
af lat. connexio, til con-nectere, sammen-
knytte, forhinde; jf. annektere) 1) (nu sj.)

(nær) forbindelse; (naturlig, organisk)
sammenhæng (mellem dele af en tekst,

tale osv.). Mathematikens Connexion med
Natuurens Yiåensksih. LTid.1738.341. der
kan være et godt fframmaticalsk sammen-
hæng i dén stil, nvor dog ingen fornuf-
tig connexion efter Logica findes. Høysg.
AG.153. denne Interpretation, hvilken Ar-
tiklen selv, og dens Connexion ikke gi-

ver mindste Anledning til. Stampe. 1.216.

2) (1. br.) oftest i flt., om venskabelige og
(navnlig:) fordelagtige, indflydelsesrige be-
kendtskaber; forbindelser (se Forbin-
delse sp.263^^^). han gik som meklen-
borgsk Minister til London. Gud veed,
ved hvilke Connexioner han opnaaede
den Post. Gylb.lX.9. en talentløs Person,
der blot ved gode Connexioner nød . .

Understøttelse. Ber^s.PP.i50. (det) skyld-
tes . . for en stor Del Konneksioner, at

han i en saa usædvanlig tidlig Alder fik

Befordring.H Wulff.Den da.Rigsdag.(1882).
411. den smertelige Følelse, der gjen-
nemtrængte de dannede Klasser i Norge,
da de ved et pludseligt Ryk bleve ad-
skilte fra deres gamle danske Konnexio-
ner. HSchvanenfl.HW.188.
Konning;, en. se I. Konge.
Konnossement, et. [koncosa'mæn'^,

ogs. kco-] ^t skrevet Connoscement. DL.
4—2—2. Connoissement. Stampe. II. 381.
JBaden.FrO.). flt. -er. (ty. konnossement,
af ital. connoscimento (fr. connaissementj,

til lat. cognoscere, lære at kende, erkende)
erklæring (udstedt i tre eksemplarer), som
en skipper udsteder om at have mod-
taget visse varer i sit skib med for-
pligtelse til udlevering af disse paa bestem-
melsesstedet til indehaveren af (et af eksem-
plarerne af) erklæringen; søfragtbrev;
ladebrev. DL.4—2—2. Fem og fyrretive
Tønder Tiere . . ere forsendte . . med
Skipper Johan Lenhardt . . som ikke af
Connossomentet kand erfare til hvem
samme Tiere skal leveres. Adr.^^/il762.
sp.ll. KiøbmSyst.II.177. Torp.374.
Konrektor, en. [kmn'rBgtcDr] flt. -er

[kmnr^g' to-rar, -'to'(r)j] ell. f"m. lat. form

:

conrectores (Forordn.^^kl775.§l). {ænyd.
d. s. (JMonrad.Selvbioarafl.(udg.l888).29);
fra <t/. konrektor ; nyaann. til Rektor; for-
æld, ell. om udenl. forhold) medforstan-
der ved en (lærd) skole; ogs. (emheds-
titel for den) lærer, som i rang følger
umiddelbart efter rektor. C. Ring, som

nu er Magister og Con-Rector udj Roes-
kilde Skole. Æreboe.27. JBaden.FrO.IL30.
Blich.(1920).XIX.46. Conrector havde . .

ingen anden Forretning i Skolen, end at
læse med Mesterlectien de tre sidste Dage
i Ugen. Myn8t.Levnet.26. Edvard Lembcke,
Konrektoren i Haderslev. AOlr. FA. 124.

II \ eufem., om fanden. Rider Conrek-
tor hdim? Læsefrugter.XIX.(1823).192. jf.

10 Fanden sp. 725^^.

Konseil ell. Conseil, et. [kcon-, k(m\-
'sæ*i; sj. -"sæiWl, -'saiOl] best. f. -et [kcnn-,

k(ni\,'sæ*J8<, kcnn'sæl'jaf] (/^ra /r. conseil, af
lat. consilium, raad(slagning)) især (hist.)

om ældre tiders forhold, dels (i udtr. som
holde konseil) om møde og forhand-
ling mellem medlemmerne af en stats
regering ell. af et den regerende fyr-
ste underordnet raad (Holb.DH.1.29.

20 Klevenf.RJ.94), dels konkr.: raadsforsam-
ling, især: en regerings, et ministeri-
ums, et regeringsraads medlemmer;
iDanmarkspec.omgehejmekonseilet;og8.
om stedet, hvor forsamlingen holdes (JBaden.
FrO.). Moth.Conv.K181. *Han har en Re-
ventlau til Lem i sit Conseil,

| Og i saa
viist et Val kan aldrig angre Feyl. Prahl.
ST.I.129. det Østerrigske Conseils Erklæ-
ringer. LTi^Z.i 744.405. Den Sag skal fore-

30 tagesiConseilet.FSO. Sal.^V.185. f Kon-
seils- ell Conseils-herre, en. medlem
af et konseil. VSO. -niinister, en. (for-
æld.) d. s. smst. -præsident, en. [kcon-,

k(i)i|'sæ*is-,o^s.k(i)n'sæi(')ls-,-'saiWls-,-'særs]

lederen af et konseil; i Danmark fra 1855
til 1915 om den ledende chef for ministeriet

;

førsteminister; (nu:) statsminister. Lov*/lo

1855.§15. Grundl.(1866).§16. Sal.IV.576.
Konsekvens, en. [kmnsa'kvæn's] (nu

40 næppe br. m. fr. form: Consequence. Molb.
8at.I.B3v. KomGrønneg.III.32L Cit.1794.

(SøkrigsA.^Nnnn 2 r). JBaden.FrO. jf.
Meyer.^ m. lat. form : Consequentia. Meyer.

^

hvortil flt.: -tier, Hørn.Moral.I.41). flt. -er,

{gennem ty. konsequenz, fr. consequence,
af lat. consequentia, til consequens, se

konsekvent; jf. Inkonsekvens; især O)
\) det at være konsekvent; logisk over-
ensstemmelse ell. følgerigtighed; over-

50 ensstemmelse ml. en persons tænke- og handle-
maade ell. ml. de enkelte beslutninger, hand-
linger (osv.) i en række ensartede tilfælde.

hvad hielper den strængeste Konseqvens,
naar det første Led svæver i Luften.
Grundtv.Udv.I.140. Heraf følger med ubøn-
hørlig Konsekvens, at (osv.).JakSchmidt.
SP.14. (den sindssyges) Handlinger mangle
(ofte) Plan og Consequens, foretages
paa en fortumlet Maade uden klare Mo-

60 tiver. KPont. Psychiatr. 1. 79. (Eckersbergs)
Kunsts Form . . er naturlig derved, at den
er hans Aands nærmeste Udtryk, og paa
den nøje Konsekvens mellem Arten af

hans Aand og Arten af hans Form beror
hans Kunstnerkarakters store, urokkelige
indre SsLJiåheå.EHannover.E.276. jf.Jæra-
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konsekvens u. Jærn- sp.950^^ ||i konse-
kvens med, (nu næppe br.) i overens-

stemmelse med. I Conseqvens med hine
Principer vedbliver Prof. Howitz at for-

svare en god Sag med slette Argumen-
ter. Ileib.ProsJ.66. 2) om resultat, virkning
ell. logisk følge af noget; følge (1.4) ell

slutning; især i flt. Moth.Conv.K182. Jeg
skal bruge Øvrighedens Hielp, og lade
dig indslutte, icke fordi du est ham for

god, men alleene for Conseqvences skyld,

at vanartige Børn skal icke faae deres Vil-

lie frem. Holb.KE.IIl.8. dend første con-
seqvence (er) Løgn, og dend anden falder

af sig selv. KomGrønneg.III.S21. de Conse-
quencer slig Begravelse i Kirkerne kunde
føre med sig.LTid.1726.631. Ingen vil ell.

kan udholde det anstrængende Arbeide at

tænke een eneste Tanke heelt ud i alle

dens fineste Consequentser.jffierfe.P. VIII. 9.

Her (o : i et af Hauchs digte) er den sidste

logiske Consequens (Brandes.l.SQO: Følge

j

af den egentlig romantiske Tankegang.
Brandes DD.39. En Principsag med store

Konsekvenser, oplagt for Højesteret.PZe-
vin.Hjem.(1919).20.\\åY2igQ konsekven-
serne (af noget). FrNiels.KH.1. 605. d en
fra al energisk Tænkning uadskillelige

Dristighed i at drage Konsekvenserne
uden alt for meget Hensyn til, hvorledes
destemmermedVirkeligheden.^JBDrac/iw.
Afh.36. FrPoulsen.MD.179. j/".; hele Prof.
N.'s Consequentsdragerie er begrun-
det paa Misforstaaelser. Brøchner. EtSvar
til R.Nielsen.(1868).14. 3) f m. overgang fra
bet.2, egl.: betydningsfuld, vidtrækkende følge

(af noget forudgaaende); i videre anv. '.(vidt-
rækkende) betydning; vigtighed. For
alle de af Chefen saaledes attesterede
Extracter er (proviantforvalteren) ansvar-
lig, at deri ingen Feil af Consequence
findes.Cit.l794.(SøkrigsA.'^Nnnn2*'). en Sag
af Conseqvents. Meyer.^152. CP Konse-
kvens-mager, en. [2] (nedsæt, 1. br.)

person, som er tilbøjelig til at drage spids-

findige, uberettigede ell. urigtige slutninger

(af andres udtalelser) (jf. Følgemager).
Conseqvents-Magere, som af Ondskab og
undertiden tillige af Dumhed, uddrager
saadanne Slutninger af andres Ord, Skrif-
ter og Gierninger, der ere ganske urig-
tige og u-beviislige. LTid.1746.402. Birck-
ner.Tr.l68. Meyer.^ CP -mageri, et. [2]
(nedsæt, l.br.; j/". -mager samt Følgema-
geTi).Ruge.FT.321. Fordreininger ogKon-
seqventsmagerier. Birckner.Tr.l70. Guld-
alderens ny retskrivningsæra begyndte .

.

sit konsekvensmageri med at være ukon-
sekvent. Verner.(Dania.IV.99).
konsekvent, adj. [kconsQ'kvæn'^i] (som

adv. d. s. ell.fm. lat. form constquenier. Holb.
Kh.190.407. sa.Ep.lV.50. [AEBoye.]En li-

den gavnligMoerskabsbog.(1815).75). (ty.\ion-
sequent, fr. conséquent, af lat consequens,
egl. præs. part af con-sequi, følge med; jf.
Konsekvens; især CP) 1) som adj.; dels om

(resultatet af) tænkning, handling olgn.: lo-

gisk ell. følgerigtigt tænkt ell. iværk-
sat; dels om person: som handler, tæn-
ker osv. logisk, ell. som handler (osv.) paa
samme maade under ensartede for-
hold ell. i ensartede tilfælde. Det er conse-
kvent, at Stormændene og Hierarcherne
hænge saa fast sammen. FAHeib.US.553,
Mændene . . have en skarpere og conse-

10 quentere Forstand, et større dialectisk An-
læg. Heib.Pros.1.435. Han var . . konseqvent
i sine Bestræbelser. Allen.I.370. Proud-
hon er konsekvent: han frakjender ikke
blot . . Kvinden intellektuelle og fysiske

Kræfter; han frakjender hende ogsaa mo-
ralsk Styrke.NationaløkonTidsskr. V1.450. 2)

som adv.: følgerigtigt. Conseqvent vilde

de have handlet, hvis de ogsaa altid

havde lagt til: og er. Birckner.Tr.ll6. ji
i

2Q videre anv.: med logisk stringens; med
tvingende nødvendighed, naar Man
sætter den døde Kundskab . . over Aan-
dens Virksomhed . . kan Man conseqvent
komme til den Slutning, at Tvangs-Skolen
har gavnet Christendommen. Grundtv.B.
11.278. (Novalis) indsasi, at Kampen imod
Katholicismen conséquent (Brandes.1.385:
nødvendigvisj maatte føre til Fritænkeri.
Brandes.DD.31.

|| f indledende logisk slut-

zoning: følgelig; altså a (2). Arius (siger)

at dersom Faderen har født Sønnen, saa
maa Sønnen have en Begyndelse, og Con-
seqventer maa der have været en Tiid,

paa hvilken han ikke har været til.Holb.
Kh.190. smst.407.

Konservation, en. vbs. til konser-
vere (s. d.). KonserTations-briller,
pi. (jf. Konserverglas; nu næppe br.) bril-

ler, som man bærer for at beskytte ell. be-

40 vare synet. Meyer.^114. S&B. CP Kon-
servatisme, en. [kcnnsBrva'tismø] (f
Konservatismus. Meyer.^l53f.' fit.-r. (ty. kon-
servatismus, eng. conservatism ; til konser-
vativ) det at være konservativ; kon-
servativ aandsretning ell. tankegang.
Brandes.HD.108. Vi genfinder i ham den
urokkelige Konservatisme, som fast og
uforanderligt har holdt sig paa Fædrenes
Standpunkt. Hørup.1.70. den rette Kon-

50 servatisme: Forstaaelsen af den Ret og
den Styrke, som det bestaaende altid har.

VortHj.l2.33.
i|

(sj.) konkr., om konservativt,

gammeldags, arkaiserende udtryk olgn. (Bli-

cher) har flere Konservatismer end de
fleste uden for den gejstlige Prosa. Ew-
bow.SP.120. konservativ, adj. [k(nn-

•s^rvaiti'v, gldgs. kmnsBrva'ti'v] {ty. konser-
vativ, eng. conservative, fr. conservatif, af
mlat. conservativus; til konservere) 1) D

60 i al alm.: som søger at bevare ell. op-
retholde det bestaaende, det nedarvede,
overleverede osv.; bevarende. Naturen har
. . vist sig at være baade mere konserva-
tiv og mere springende, end Darwin mente.
Høffd.LT.41. I sig selv er . . al Religion ab-
solut conservativ. JLHeib.Religion ogMoraL

'
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(1911).13. pronomener, talord og deslige,
er det mest konservative, for folk . . låner
næsten aldrig ord som jeg, hvem, hvad,
her og der, to og tre fra andre sprog.
Jesp.SprU.12. Arkitekturen er og bliver
den mest konservative af alle Kunstarter.
FrPoulsen.KM.2 . 2) {som partibetegnelse

først brugt i England 1830; polit.) som er
tilhænger af den bestaaende stats- ell.

samfundsordning; spec: som hører til, er

særegent for et vist politisk parti i forsk,

lande (i Danmark det parti, som tidligere

kaldtes „højre", og nu officielt „det kon-
servative folkeparti", se Folkeparti^. Ingen
Gruppe af conservative (Brandes. IV. 81:
samfundsbevarende^ Forfattere har vel no-
gensinde ført en mere lidenskabelig Po-
lemik mod Samfundet . . end netop Emi-
grantlitteraturens. Brandes.E.95. Den, som
har Jord, er født konservativ. Den, som
kun har sine Hænder, er født radikal.
Brandes.XV.437. Fra konservativ Side rej-

stes voldsom Modstand imod denne „so-
cialdemokratiske" Finanslov, og Overhu-
set forkastede Loven. Fridericia.Polit.Hist.

fral8å8.^(1915).377. det konservative for-

slag gik igennem
j
et konservativt styre

j

y ogs. brugt substantivisk, i forb. de kon-
servative som betegnelse for dette politiske

parti ell. (især) dets repræsentanter i en po-
litisk forsamling, et bystyre osv. Meyer.^114.
ikke blot hos de konservative, men ogsaa
indenfor det liberale Parti var der mange
Modstandere (af kvindevalgretten). Frideri-
cia.Polit.Hist.fral848.V19l'5).378. De Kon-
servative stiller Ændringer til Husleje-
loven. 5eHra."/2iP5D.M.5.s2?.5. 3) (med.)
om behandling af en patient, hvor-
ved man søger at bevare den angrebne
legemsdel fremfor at foretage operativt ind-
greb. MHSaxtorph.CliniskChirurgi.I.(1877).
303. Man har imod den konservative Be-
handling indvendt, at den er langvarig,
tidsspildende, at den tidt giver Recidiver.
TJgeskr.f.Læger.(1916).686. Konfiierva-
top, en. [kwnsBr'va'tmr] flt. -er [k(nnsBr-
va'to-r8r, -'to-(r)'J] {af lat. conservator;liZ
konservere) person, som bevarer og beskyt-
ter; vogter; tilsynsmand; især: 1) (for-
æld.) til konservere 1, om en slags (højt-
staaende) tilsynsmand ved et univer-
sitet. Det var en ældgammel Skik, at
Universiteterne havde visse Beskyttere
eller Konservatorer, hvis Pligt det var at
værne om Højskolernes Personer, Gods
og B.eit\gheåeT.HFRørd.TJnivB.I.406. 2)
<iT konservere 2, især om den tekniske til-
synsmand ved et museum, en naturalie-
samling osv., som præparerer og vedligeholder
museumsgenstandene; ogs. om (privat)person,
hvis erhverv det er at restaurere malerier, an-
tikviteter olgn. ell. udstoppe dyr. Konserva-
tor ved det chirurgiske Aksidemie. Resol.
^^U1827. Lov^yil858.§9. (vasen vil) vinde
betydeligt i glans og pragt, når konser-
vatoren har renset den. FrPoul8en.(Letterst.

tidskr.1925.351). TelefB.1928.II.1146. bil-

ledl.: (Liebenberg) har været denne Lite-
raturs . . Konservator og Restaurator; han
har vedligeholdt og istandsat dens Tekster.
Brandes.ll.215. KonserTatorinm, et.

[kcons^rva'to'riom] best. /". -toriet; /ff. -torier.

{t^. konservatorium, afital. conservatorio;
til konservere ; egl. om plejehjem for fattige
børn, der bl. a. fik uddannelse i musik) højere

10 læreanstalt for musikundervisning;
musikkonservatorium. JBaden.FrO. en
Græker, der gaar paa Konservatorium og
uddanner sig til Virtuos. Brandes.XIV.178.

(Rubinstein) grundede Musikselskabet og
Conservatoriet i St. Petersborg. RBergh.
M.113.
K-onserve, en. se Konserves. Kon-

server-, i ssgr. [kcDnsBr've-r-] af konser-
vere.

20 konservere, v. [kcnnsBr've'ra] -ede ell.

(sj.) -te. vbs.-mg (S&B. LandbO.III.166)
ell. Konservation [kmnsTsrvsL^Jo-nyMoth.Conv.
K182. Ew.(1914).IV.334. Ørst.Nat.III.1.38.
Meyer.^). {ænyd. d. s.; af lat. con-servare,
vedligeholde, bevare; j/". konservativ. Kon-
servator, Konservatorium, Konserves)

1) (m, nu l.br.) bevare (mod overlast,

tilintetgørelse); vedligeholde, udi samme
Chilians Conservation bestaar den heele

30 Krigshærs Velfærd. Holb.Ul. 111.3. (de har)
ved en fornuftig Oeconomie ikke alleene
. . conserveret sin Fædrene Arv, men
endogsaa forøget den.sa.Plut.lII.9. Him-
len conservere eder en lang Tid ved Sund-
hed, Lystighed og Glæde. Kom Grønneg.
III.177. Aar 1560 afbrændte Kiøbstæden
Nyekiøbing . . paa Morsøe i Jylland, saa
nær som 14 Huuse som bleve conserve-
Tede.Borrebye.TF.388. i en Sygdom maa

40 man . . ofte amputere et Lem for at con-
servere Livet. FruHeib.B.1.299. Helstats-
mændene . . var konservative, fordi de
vilde konservere det gamle Monarki. i¥Ett-
bin.(Tilsk.l917.I.75). ^(sj.) m. fg.præp. for:
bevare mod; beskytte mod. min Nathue . .

conserverer mig ifor Tandpine. Chievitz.FG.
22.

II refl.; især: bevare et ungdommeligt
ydre; holde sig. Denne Drift findes hos
alle Creature, at de vil gierne conservere

50 sig. Mossin.Term.633. den skiønne (kone)
havde overmaade vel konserveret sig.Oeht.

Er.IV.160. Meyer.^

2) spec. (især fagl.) m. h. t. let fordærvelige,
skrøbelige ting: opbevare (i frisk tilstand),

beskytte mod forraadnelse, hensmul-
dren osv. v. hj. af visse foranstaltninger, en
vis behandling m. forsk, beskyttende, præpare-
rende midler olgn.; især: 2.1) m. h. t. føde-
midler, en particulier Person ("erj kommen

60 efter, hvorledes Blommer, Abelcoser, Per-
skener . . gandske frisk endo^ midt om
Vinteren kunne Qonsevveris.LTid.l726.487..
Hvad man vil spise heraf (o: af rød- og
hvidkaal) omVinteren, kan man nogenledes
conservere i en tør Kielder. Fleischer.HB.
109. Den største Properhed er en Hoved-
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betingelse for, at alt, hvad der er syltet,

henkogt eller paa anden Maade konser-
veret, skal kunne holde sig.FrkJ,Sylteb.95.

Foruden ved Tørring konserveres Frug-
ter og Grønsager ved Syltning med Suk-
ker, Eddike, Alkohol o. 1. Stoffer. LandbO.
III.167.

II
(nu næppe hr.) refl.: holde sig

frisk. Palmetræernes Frugter holdtes for
de eeneste, som kunde conservere sig.

HolhJH. 1.187. (klinten) saaer sig selv, lo

conserverer sig der i flere Aar, og yttrer
sig da fremdeles i Eftertiden. ChMourier.
Brød.(1821)M. Meyer.^ 2.2) 07- Konserva-
tor) m. h. t. museumsgenstande olgn.

Holbeins Madonna; fortræffeligt konser-
veret. Oehl.Er.111.188. det (var) Formaalet
med Udgravningen at afdække og kon-
servere det gamle Pompei netop, som det
var den 24. August 79. Tilsk.1922. 1. 323.

t Konserver-glasi, et. i fit.: d. s. s. 20

Konservationsbriller. Conserver-Glas eller

Briller for dem som begynder at faae svage
Øyne. LTid.1724.728. -hns, et. (foræld.)
væksthus til opbevaring af planter. Danm
Havebr.390. KonserTes, pi. ell. en
(Buchh.(PoU'U1925.10.sp.2)). [kconisBrvas]

(ogs. Konserver. Fanum.406. VareL.^437.
alm. i bet. 1 (Tychsen.A. 11.557. OHMynst.
Fharm.L144), der har ent: Konserve, en
(VareL.(1807).I.235. OHMynst. Fharm. I. 30

144. jf. ogs. Rosenkonserve. f m. lat. form:
Conserva. Kogeb.(1710).176); ogs.(l.br.)

i bet. 2: en Kødkonserve. VareL.^610. jf.
ko ns er f. Moth.Conv.K182). {ænyd. (ros)-

konserve, sv.konserv, ^t/.konserve, en^r.con-

serve, fr. (flt.) conserves, afmlat. conserva,
til konservere) 1) (foræld.) farmaceutisk
præparat, tilberedt ved knusning af
friske plantedele og blanding med
sukker. Konserverne tillaves af Urter og 40

B\omstQvh\2iåe.Tychsen.A.II.557. OHMynst.
Pharm.I.144. 2) om fødevarer, som ved
forsk, behandling (især henkogning) er be-
varet mod gæring, forraadnelse osv.

og oftest gaar i handelen i mindre, tæt
(hermetisk) tillukkede daaser, glas osv.

(jf Daasemad, Hermetik^, konserf . . kal-
des sylt, sylted gods. Moth. Conv.K182.
Konserves, hermetisk henkogte Sager,
som bleve benyttede ved Forplejning af 50

Soldater, foraarsagede stærke Forgiftnin-
ger. OBloch.D.^1.259. selv den fineste Kon-
serves har ingen Vitaminer. JSwcA/i.fPoZ.

^''Izl925.10.sp.2). en Del Konserves (Appe-
titsild, Gaffelbitar, Sild i Tomat, Hum-
mer, Laks m. m.). PolitiE.Ve 1924.3. jf:
Kød-, Fiske-, Frugt- og Grøntkon-
serves. ian^Z&O.IZI.i 6 7.

II
hertil fx. Kon-

serves-daase, -fabrik(ant).

Konsig^nation, en. [kcnnsiqna'Jo'w, 60

-sinja-] flt. -er, {af lat. consignatio ; egl. vbs. til

konsignere) Y form for kommissions-
handel, hvor varer sendes ell. overlades en
kammissionær til bedst muligt salg ell. afsæt-
ning for afsenderens regning og risiko; især i

udtr.som (sende varer) i konsignation.

Meyer.^114. Lassen.S0.744. overtage noget i

Konsignation. Lwdy. sende Varer i Konsig-
jisition.Hage.*570. \\ hertil Konsignations-for-
retning, -konto, -lager, -vare ofl. konni ge-

nere, V. [kconsiq'ne'ra, -sin'je'ra] -ede ell.

(sj.) -te (Baden.JurO.1.95). vbs.jf.KonsigM-
tion. (af lat. con-signare, besegle, bekræfte,

indestaa for ; jf. signere) 1) overgive til

forvaring; deponere. Godsets Éier eller

den, til hvem Godset er consigneret. 5<
Bille.Gal.III.155. || nu kun (jf. Konsigna-
tion; Tj m. h. t. varer: sende i konsigna-
tion. HandelsO.(1807).43. udefra hertil er
konsigneret store Ladninger af Varer.
ORode.KV.45. Hage.^548. 2) Jai i/"or&. være
konsigneret, om tropper: have ordre
til at holde sig samlet i kasernerne
for at kunne rykke ud med kort varsel. Trop-
perne ere con -signerede i Casernerne.
Meyer.^153. Jeg ved ikke, om man er ner-
vøse eller vil provokere os, men baade
Militær og Politi er konsigneret. J-wtZiV^x.

DM.V.263.
Konsistens, en. [kcnnsi'sdæn's] {ty.

konsistenz, eng. consistence, consistency,
/"n consistance; afmlat. consistentia, til lat.

con-sistere, stille sig hen, træde hen, standse

(ved), staa fast (jf. insistere^; O ell. fagl.)

m. h. t. (forholdsvis) blød masse, tyktflydende
vædske: (en vis) fasthed ell. sammen-
hæng; fastheds-f stivhedsgrad. LTid.
1737.261. Tag derpaa saa mange Hveede-
knopper, opblødte i Melk og vel aftryk-
kede, som behøves til den fornødne Con-
sistents. Tode.ST.I1.109. Opløsningen af-

sies og afdampes til Sirups Consistents.
Olufs.NyOec.I.107. Naar man lader Van-
det vel bortdampe, førend meer tilsættes,

saa faaer Plasteret før Consistens. Tychsen.
A.IL383. Green.TJB.158. Desuden minder
den (0: grøden) i Konsistens om et fast

Ælte af Murbrokker. ThitJens.(BerlTid.^yii

1918.Sønd.2.sp.3). Konsistens -fedt,
et. (fagl.) fast smøremiddel, som anvendes
til maskinsmøring. LandbO.III.168. Krak.
1921.11.669.
Konsistorial, en. [kmnsisdori'a-rj

(ogs. m. lat. form: Consistorialis. Holb.Ep.
IV.441. JBaden.FrO. hertil flt. consistori-

ales. Bertels.Høysgaard.(1926).29. SaUXIV.
448). flt. -er. {af nylat. consistorialis, til adj.

mlat. consistorialis, se Konsistorial- ; univ.)

medlem af et konsistorium, hun (be-

stormer) alle Konsistorialerne for at skaffe

Trine . . og hendes Mand Portnerpladsen
paa et Kollegium. YilhAnd.AO.11.265. Kon-
sistorium bestaar af 20 Medlemmer, hvor-
til kommer Rektor, Prorektor og Admini-
strator, hvis disse ikke forud er Konsisto-
rialer. Anordn.Nr.293'-y6l921.§8. Konsi-
storial-, i ssgr. [kconsisdori'a'l-] {efter ty.

konsistorial- (se Konsistorialraad^, af mlat.

consistorialis, adj. til Konsistorium) som
hører til (udgaar fra, dannes af osv.) et

konsistorium, f -assessor, en. (jf. As-
sessor 1 slutn.; sml. -raadj opr.: medlem af
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konsistorium v. Khh.s universitet; senere som
blot titel. Forordn.(Kvartudg.)^'^/2 1734,^^/2

1744, ^*/iol746. t -dom, en. (jf. Konsisto-
rium 1 samt -(krigs)retj. de fare vilde der
criticere Consistorial-Domme hos os som
ubillige i Ægteskabs Sager.Holb.NF.(l 728).
1.27. -krigsret, en. (jf. Konsistorium 2
samt -ret; foræld.) domstol af blandet gejstlig

cg militær sammensætning til paadømmelse
af sager mod de til hæren hørende gejstlige

samt ægteskabssager ml. personer under mi-
litærjurisdiktion. ChrVsKrigsrInstr.24. Nør-
reg.Privatr.V.148. -raad, en. (fra ty. kon-
sistorialrat; foræld, ell. om udenl. forhold)
egl. medlem af et konsistorium; titel (indtil

midten af 19. aarh.), som især tildeltes for-
tjente præster, og som gav rang i 6. rang-
klasse nr. 3 (jf. I. Kirkeraad;. LTid.1739.
788. Forordn.'^Viol746. PAHeib.E.265. *er
som Jubelolding jeg i Live,

|
Da Consi-

storialraad kan jeg blive. PalM.V.16. Hostr.
Int.40.

II
(spøg., sj.) om en urhane, han . .

udstødte hiint kalkunske Prust, der . .

mindede om den befjedrede Consistorial-
raads . . Kjerlighedserklæringer. Blich.

(1920).XX.72. jf Aakj.StStB.III.244. sa.

Eimmelbjærgpræsten.(1917).29. -ret, en.

(jf. Konsistorium 2 samt -krigsret; foræld.)

1) om trankeharske ell. islandske forhold:
domstol bestaaende af gejstlige og verdslige

medlemmer, til paadømmelse af gejstlige sa-

ger. Reskr.^/e 1 754. Justitsregi. f. Trankebar.
(Kvartudg.)Vil781.§12. 2) <?. s. s. -krigsret.

PdRosensta.Krigsret.IL(1801).287. Baden.
JurO.1.95. Konsistorie-, i ssgr. især
(univ.) til Konsistorium 2 (jf. Konsisto-
riums-^, fx. Konsistorie-beslutning,
-bygning (HFRørd. UnivH.II. 70), -med-
lem (Bertels.B:øysgaard.(1926).53). Kon-
sistorinm, et. [k(onsi'sdo'riom] best.f.

-riet (HFRørd.UnivH.1.386 ; alm. bruges dog
den ubest. f. ogs. i best. anv.); fit. -rier. || tid-

ligere ogs. m. lat. (gen.-)højning: Consistorii
Sager. vAph.(1759).70. Reskr.yiil784.§4.
{ænyd. d. s. (Rævebog. H Mogens.), af lat.

consistorium, forsamlingssted, raadsforsam-
ling, til consistere, se Konsistens; jf. Kon-
sistorial, Konsistorial-) raadsforsamling
(opr. om den romerske kejsers gehejmeraad).
t) om kirkelige forhold. I.l) det af pa-
ven og kardinalerne dannede raad.
SaVXiy.447. 1.2) (foræld, ell. om udenl. for-
hold) inden for den lutherske og reformerte
kirke navn paa forsk, kollegier med til-

syns- og domsmyndighed; ogs. om dom-
stol i Sønderjylland (indtil 1850), der dømte
i gejstlige sager samt ægteskabssager. Consi-
storierne i Slesvig og Holsteen ere . . be-
rettigede, at indstævne militaire Personer.
MR.1741.768. (de reformerte) maa ei hol-
de noget Consistorium, eller . . forsamle
sig for at giøre Love . . eller dømme i

forefaldende Sager. Konfirm.^^U1747.§ll.
alle Præsterne . . ordinerer et Consisto-
rium . . som giver deres Betænkende, om
Præsten fra Embedets Forrætninger bør

s\xsT^QnåQrQs.SøkrigsA.(1752).§959. (Calvin)
havde . . indført et Konsistorium, der nøje
vaagede over Sædernes Strenghed. Høffd.
Rousseau.(1912).23. SaUXIV.447. 2) (univ.)
udvalg af universitetslærerne, som
under ledelse af rektor danner mellemleddet
mellem universitetets almindelige lærerfor-
samling og fakulteterne paa den ene side og
undervisningsministeriet paa den anden side,

10 fører tilsyn med dets administration, tiddeler

stipendier osv., og som tidligere ogs. dømte
i (sjællandske) trolovelses- og ægteskabssager

(jf. Werl.Holb:'247 samt: Folk, som hørdte
os tale, skulle tencke vi holdt Consisto-
rium eller T^m^QV-Ret. Holb.Kandst.il.3).
DL.1—2—14. Reskr.yi2l784.§4. Bestyrere
og Inspectorer (0: ved det zoologiske muse-
um) staae under Tilsyn af Consistorium
ved Universitetet. Lov^Vi2l862.§2. Anordn.

20 Nr.293^y6l921.§ll.
\\ (1. br.) om dette udvalgs

mødesal. Den . . i Marmor hugne Buste
blev skienket til Universitetet og opstillet

i Konsistorium. Oehl.Er.IV.85. Konsi-
storiams-, i ssgr. især (univ.) til Konsi-
storium 2 (jf. Konsistorie- ), /"æ. Konsisto-
riums-møde (Bertels.Røysgaard. (1926).
30.50).
Konsol, en ell. (sj.) et (ThBarfod.SK.

112). [kcon'scnl', ogs. kon-] ('\ Konsole. JBa-
ZQ den.FrO.69). flt. -ler. (ty. konsole, fra fr.

console) 1) (bygn.) (ornamentalt) frem-
spring paa mur ell. væg, bestemt til

at danne underlag for ell. bære en an-
den bygningsdel, som søjle, balkon, ge-

sims ell. lign. arkitektonisk prydelse; ogs. om
kragsten. Dette Fodstykke (o: paa et

monument) har i hver Vinkelspids frem-
springende Konsoller. Drachm.lII.21. et

gothisk Spir med Konsoler, Nischer, Spid-
40 ser, Rosetter og K.ors.sa.DG.52. Hyppigt

lader man den øverste Del af en Gesims
hvile paa Konsoler, d. e. større Kragsten, an-
bragte med Mellemrum. Gnudtzm.Husb.76.
VVed.HR.135.

\\ (fagl.) i videre anv., om lign.

understøttende fremspring paa andre
ting. Selmar.^34. Konsol . . til en Hjulaksels
Yderleie. Scheller.MarO. ^ spec. om under-
lag, hvorpaa bundskruen paa en kanon hvi-

ler, naar den er trukket ud af bundskrue-
50 lejet (jf. Konsol- hængsel, -Ting). Seheller.

MarO. SaUXXI.701. 2) mindre møbel
af form som et (smalt) bord (jf. Konsol-
bord^ skab (jf. Konsolskab^ ell. (især:)

hylde, som anbringes ind mod ell. fast-
gøres paa en væg (navnlig i entré olgn.),

med en plade, hvorpaa kan anbringes min-
dre (nips)genstande , og ofte anbragt under
et spejl (jf. Konsolspejl^. af Lampetter paa
Væggene, af Stager paa Borde og Kon-

60 soler, kan Moden . . ikke faae nok. Tode.

V.257. *han for Rammen | Af Speilet ved
Consolen træder heTi.PalM.V.262. en stor,

tung Bronzevase, der var anbragt paa en
Konsol paa Væggen. JPJac.II.402. (han
aabnede) Brevkassen og tog Posten. Bre-
vene lagde, han paa Konsollen (o: i en-

XI. Rentrjkt 3/1, 1928 2
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treen). Bang.GB.16. bilhdl.: Jeg saa, hvor-
ledes hun med et Ryk løftede Hovedet
fra den skønne Konsol, som dannedes af

hendes IJndersLrme. Buchh.UH.90. 3) (he-

rald.) konsol- ell. gesimslignendt teg-

ning i vaabenskjold. FBUrandjean.He-
raldik.(1919).227. Konsol-bord, et. (jf.
w. Konsol 2). Adr.Vil762.8p.lO. Consolbor-
dene stode . . med forgyldte Been og skiøn-

ne brogede Steenplader. Of/i/.ZZyiJ/J 58.

SaUXlV.448. -liæng^sel, et. [1 slutn.]

^ hængsel, hvorved en konsol(ring) er fast-

gjort. Scheller.MarO.
kon solidere, v. [kconsoli'd e-'ra] -ede ell.

(sj.) -te (JBaden.FrO.69). vbs. -ing (Meyer}
114. Hage.*721) ell. Konsolidation [-da'Jo-'nl

(Nørreg.Privatr.n.l47. Sal?XlY.448). {ty.

konsolidieren, fr. consolider, af lat. eon-
solidare, afl. af solidus, tæt, fast, stærk, so-

lid ^j/. Kongsalverody) gøre solid(ere);
fæstne; styrke; sikre. JBaden.FrO.69.
han fik de spredte Elementer konsolide-
rede i et Parti. H Wulff. Den da. Rigsdag.
(1883). 386. det forløbne Aar . . havde
været et Rekordaar, som havde konsoli-
deret Skibsfarten, saaledes at den nu stod
som ingen Sinde tidligere. ORode.KV.8S.
Slægten tør vende sig . . til sin evig ene-
ste Opgave, som er at konsolidere sin

Lykke. Bergstedt.UK.169. Han vil først væ-
re konsolideret, først have sørget for sine
Børn. Tilsk.1918.II.332. \\ konsolideret
benbrud, (med.) benbrud, som er helet ell.

helbredet saa vidt, at knoglen har faaet en
saadan fasthed, at den igen kan benyttes ef-

ter sin bestemmelse. SaVXlV.449. || konso-
liderede fonds (JBaden.FrO.69. Sal.^

XIV.449) ei/. konsolideret gæld, fun-
deret gæld (se fundere sp.205'^^; mods. svæ
vende gæld^. Hage.^208. den konsolide-
rede Gæld . . indgaas for længere Tid, og
Kreditors Opsigelsesret er her enten stærkt
begrænset ell. helt bortfalden. SaUXXII.
172.
Konsol-kommode, en. [2] (foræld.;

if. -bord, -skdih). SaVXIV.448. -leje, et.

[1] aksel- ell. tapleje, som er fæstet til en
lodret væg. 8al.XI.657. OpfB.^I.160. -ring;,
en. [1 slutn.] ^ ring, hvori bundskruen hvi-

ler, naar den er trukket ud af bundskrue-
lejet. Scheller.MarO. SaUXXI.701. -skab,
et. [2] (jf. -bord, -kommode^, hun . . tog
Glas og Tallerkener frem af et lille Kon-
solskab. /SeAaw<i. 77.65. et brysthøjt Kon-
solskab. JPJac. II. 160. Vort Ej. I V2. 125.
-spejl, et. O/. I*. Konsol 2). PalM.IL.II.
240. Parret . . standsede foran Konsol-
spejlet i Dagligstuen, foretog en Omfav-
nelse og nød deres eget BiWeåe. Schand.
SF.306. -sten, en. [11 (bygn.; 1. br.) krag-
sten. D&H. SaUXIV.449. -stil, en. [1]
(bygn.; 1. br.) bygningsmaade, hvor det ene
stokværk (som en konsol) rager frem over
det underliggende. TroelsL.II.80.
Konsonant, en. [kcDnso'nan'rf] Con-

sonånt. Høysg.AG.127. flt. -er. {ænyd. d. s.

(DGrammat.III.79.81), ty. konsonant, af
lat. (littera) consonans, egl. præs. part. af
con-sonare, lyde med ell. sammen; e^l. om
lyde, som omgiver ell. især opfattes i forb.

m. den egl. stavelsebærende lyd (selvlyden);

sprogv.) betegnelse for en række sproglyd,
som dannes ved et lukke ell. stærk ind-
snævring et ell. flere steder i munden; med'
lyd (jf. Halvkonsonant/ Hvor der ikkuns

10 er En Vocal, der er ikkun En Stavelse,
hvad heller Consonanterne hos samme
Vocal ere mange eller faa. PSchulz.DS.131.
vi have ogsaa en Medlydende eller Con-
sonant I, £om burde altid skrives og tryk-
kes j

{\oå).JBaden.Gram.l8. Jesp.Fon.402,
Mikkel8.SproglS.5. flydende, klingende
(osv.) konsonant, se flyde 5.2 slutn., II.

klinge 2.i osv. Konsonant-halvrim,
et. (se Halvrim; metr.). Becke.Verslære.147.

20 -rim, et. (metr.) rim, som bestaar i over-

ensstemmelse mellem to ords begyndelsesbog-

staver; allitteration; stavrim. Recke.Verslære.
145.
Konsorter, pi. [k(nn's(nr<?ar] (-^m.lat

form: Consortes. MR. 1726. 349). {ænyd.
(med)konsorter, ty. konsorten, af lat. con-
sors, (person) som er fælles med en anden
om noget, afl. af sors, lod; jf. Konsortium)
om personer, som er fælles om noget, i fæl-

30 lesskab foretager noget; især (nu oftest ned-
sæt.) brugt uden art. og i forb. (v. hj. af
præp. ell. konj.) m. foregaaende personbeteg-
nelse, om fæller, folk af samme (daar-
lige, lidet tiltalende) slags; stalbrø-
dre; tilhængere. Samme Qvinde fører
med hendes Consorter et udvortes hel-
lig Levnet. Holb.UHH.I.l. Naturens ufor-
dærvede Sønner, Irokeser, Huroner og
Consorter. ro(?e.7J.iiO. der er mere Poe-

40 sie i Victor Hugo og Konsorter end i

hele det unge Tydskland. Oehl.Er.Il.118.

HandelsO.(1807).43. Kierk.P. VIII1.111. kt
og til indlod han sig . . med tvivlsomme
Ærgerrigheder som Bagger og Konsorter.
EHenrichs.MF.I.213. Konsortium, et.

[koon'soortiom, -tcom] best. f. -tiet; flt. -tier.

{ty. konsortium, af lat. consortium, fælles-

skab, deltagelse, til consors, se Konsorter)
sammenslutning af flet-e, som virker i for-

so ening; især Y om sammenslutning af
personer, firmaer osv. til afslutning af
handelsforetag ender, forretninger osv.

i fællesskab. Meyer.^11 5. et Konsortium i

Arkansas (havde) været der med et smukt
Tilbud om Køb 2ifAk.tieTne.FrPoulsen.MD.
171. hans Fabrik skulde overtages af et

tysk Yionsoitmm. PDrachm.K.263.
CP Konspiration, en. [krnnsbir^'Jo-'w]

flt. -er. {af lat. conspiratio, vbs. til conspi-
60 rare, se konspirere; nu 1. br.) sammen-

sværgelse. Pflug.DP.373. der . . maa have
været en Conspiration mod hende, og .

.

Bønderne maa have været underkiøbte til

at kaste hende udi Vandet. Holb.Heltind.
1.294. det er jo en Conspiration, det er
jo aabenbart.Hrø. 7IZ.556. Meyer.^ Økon-
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spirere, v. [kconsbi're'ra] -ede ell. (sj.)

-te. v&s. Konspiration (s.d.). (<z/.konspirieren,

fr. conspirer, af lat. con-spirare, egL: aande
sammen, ogs. harmonere, stemme overens; nu
1. hr.) ofte m. flg. præp. mod: hemmeligt
lægge plagier (sammen med andre, imod
nogen) om et forbryderisk ell. fjendtligt fore-

tagende, hånd hafde formerket nogle Cha-
ner med Sefi Myrsa at Conspirere. P/^m^.

DF.855. Don Quixot . . holdt for, at heele
Verdens Kiemper conspirerede mod ham.
Holb.Helti7id.I.116. han saå skarpt paa Ma-
rie og mig, som for at opdage, om vi kon-
spirerede, og spurgte: „Er I bange? I tror

vel ikke, jeg kan tumle en Baad?" iV^«ws.

KV.17. det, hvorfor Ulfeldt beskyldtes og
dømtes, nemlig paa sin sidste Udenlands-
rejse at have konspireret mod Danmarks
Konge. CSFet.Litt.1.844.

||
(sj.) m. flg. adv.

sammen, have de konspireret sammen,
saa bør de begge sættes paa Vand og
Brød; det er en ypperlig Kur for Kær-
lighed og Frihedslyst. Ploug.(Studenterkom.

69).
II t i videre anv.: virke sammen;

stræbe hen (imod). Alting conspirerede
paa eengang, for at giøre Frankrig stort

og anseeligt. Holb.Ep.1.30. sa.Kh.1016.
Konstabel, en. [kcnn-, kon'sda'b(a)l

ell. (især ^) 'kcon|Sda'b(a)l] (f Konstabler.
Reiser.11.139). flt. -bier ell. f -beler (LTid.
1729.122) ell. f -ble (jf. hest. f. Konstablene.
PNSkovgaard.B.152). {ænyd. d. s., sv. kon-
stapel, fra ty. konstabel, konstabler, eng.

constable, af mlat. constabularius, stalbro-

der, kammerat, af con- (se kon-j og stabu-
lum, stald)) 1) ^ inden for hæren: menig
artillerist (ved feltartilleriet spec. om me-
nig, der betjener skytset; mods. Trænkonsta-
bel^; ogs. om menige ved hærens tekniske

afdelinger; ^ inden for søværnet betegnelse

for søværnets faste menige (undt. kokke
og radiotelegrafister), omfattende dæks- og
maskinkonstabler ; før 1922 kun om faste

menige i artilleri-, maskin- og intendantur-
korpset (intendanturkonstabler). Moth.K289.
Artillerie-Væsenet . . bestaaer af et vist

Antal Constabler og Under- Constabler.
EPont.Atlas.III.220. Constabelen . . skal,

som tredie Under-Officier ved Artilleriet,

forrætte under Over- og Under-Arkelie-
Mesteren alt det, som ham befales. /Sø/cn^-s

A.(l 752). §404. ExercArtil. (1804). 12(se u.

Kommandør 1^. Blich.IV.470. *En svensk
Constabel i Sverrig;

| Som skjød sig med
en Kainon.JHelms.NV.78. Scheller.MarO.
SaW.612.615. 2) (sj. brugt om da. forhold)
politibetjent, han underrettede Politiet
om det Forefaldne. Constablerne kom paa
Benene.Heih.Poet.X.72. Hrz.XV1.259. *Da
Morgensolen luede

|
Stod Folk, som de

var' stu'ede;
|
Constablerne dem klinede,

|

Saa Misserne de hvinede. Rantzau.D.Nr.18.
Drachm.DM.21. AndNx.S.219.

I. Konstant, en. [kwn'sdan'f?] (f m. fr.

form: Constante. Meyer.^(1844).123). flt. -er.

{substantivering af II. konstant; mat.) stør-

relse i en matematisk undersøgelse, som
ikke forandrer sin værdi; spec: bog-
stav i en algebraisk ligning, der repræ-
senterer en kendt, men vilkaarlig
størrelse, en lineær Ligning med to Ube-
kendte (ser) saaledes ud : ax+ by -)- c = O,

hvor a, b og c er „Konstanter", som
man kan tillægge vilkaarlige Talværdier.
JørgJørgensen. Filos. Forelæsninger. (1926).

1,0 63. overf.: det vanvittige Æderi og Drik-
keri gik (i renæssancetiden) dybt ned i Sam-
fundet. Diuresen (Urinafsondringen), som
man plejer at regne med som en Kon-
stant, maa i hine Dage have været en
SLndenl Rubow. Litt. Studier. (1928). 178. II.

konstant, adj. [koon'sdan'd, ogs. kon-]
{ty. konstant, fr. constant, af lat, constans,
præs. part. til con-stare, staa fast, bestaa
olgn., ogs.: koste (se kostej) 1) (nu næppe

20 br.) om person(s sindelag): fast i meninger,
følelser, beslutninger; karakterfast; stand-
haftig; trofast. Moth.Conv.K182. JBaden.
FrO.69. Meyer. 2) om ting ell. forhold: som
ikke forandrer sig, stedse er ens; uforan-
derlig; i fagl. spr. især: som viser en ens-

artet, jævn virksomhed, er af samme uforan-
derlige virkning, omfang osv. (mods. variabel,
varierende olgn.). Begge Kjendemærker
ere constante Tegn paa Drukningsdøden.

30 BiblLæg.XXII.291. (arten) holder . . sig
constant ved Frøndsæd. Lange. Flora.812.
Konstante elektriske Svin gnin ger. C/ins^i-
ans.Fys.228. Efter Vandtilførselen sondrer
man mellem konstante Kilder, der Aaret
igennem har omtrentsammeVandmængde,
periodiske . . og intermitterende. *S'^('ms6^/.

Geogr.160. ,;/. I. Konstant: Al Videnskab
var Filosofi, al Filosofi den rene Mate-
matik, alle Kendsgerninger konstante

40 Størrelser. GadsMag.1928.179. || som^ adv.
spec. (talespr.): bestandig; stedse; uaf-
ladeligt, tre-fire (skopudserdrenge) styr-

ter konstant rundt og bearbejder Gæster-
nes Fødder (o: i Sevilla). ThBarfod.Hedt
Blod.(1913).13. Sundhedsstyrelsen (hen-
leder) Opmærksomheden paa det Forhold
. . at denne Sygdom (o: børnelammelse) .

.

konstant er til Stede her i Landet. Ugeskr.

f.Læger.ytil928.234.
50 konstatere, v. [kcnnsda'te'ra] -ede ell

(sj.) -te. vbs. -Ing (Meyer.^115. KPont.Rets-
med.n.231. CSPet.Litt.1.632). {ty. konsta-
tieren, fra fr. con stater; især G)) (ud fra
selvgjorte iagttagelser, foreliggende opgivelser

olgn.) fast siaa (som en kendsgerning);
gøre (sig) klart, at noget forholder sig paa
en vis maade; godtgøre (med vished, sik-

kerhed). Lægen blev hentet og konstate-
rede Tyfus. Wied.US.1.47. Uden at foran-

60 dre en Mine konstaterer jeg disse Facta.
SvLa.M.21. man har konstateret Kasse-
mangel hos 'Dem.Buchh.UH.98.\\ (nu næppe
br.) m. obj. og flg. konj. som: fastslaa, do-

kumentere, bevise (en, noget osv.) at være
(identisk med, lig med). Ved disse tvende
Documenter . . har jeg, selv barnløs, la-
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det Dig constatere som Baron af A. og
min Universalarving. Blich. (1833). VI.135.
Konstellation, en. p^consdæla'Jo-n]

flt. -er. {iy. konstellation, fr. constellation,

af lat. constellatio, afl. af stella, stjerne)

1) (astr.) himmellegemernes (især: pla-

neternes) stilling i forhold til hinanden paa
et vist tidspunkt (som antoges at have af-
gørende indflydelse paa menneskers skæbne);

ogs. (nu næppe br.): stjernebillede. Holb. lo

Ep.lII.322. mand (skulde) ey foretage
noget uden forhen at erkyndige sig om
Himmelens Constellation. LTid. 1725.201.
Hr. Oberstlieutenant la Potterie er fød
under en lykkelig Constellation. Gram.
Breve.232. Harboe.Mar0.391. JPJac.I.139
(se u. Konjunktur;. VVed.BE.413. 2) QP

overf., om forholdet imellem ell. den ind-
byrdes stilling af flere (sammenbragte,

af hinanden afhængige osv.) faktorer (især: 20

politiske magtfaktorer) paa et givet tidspunkt.

Theateret (maatte) under en bedre poe-
tisk Constellation, kunne blive et Opdra-
gelsesmiddel for Folket til det Bedre.
Hauch. (Grundtv.B.II.340). Charlotte og
Prins Fritz-Konstellationen er ikke uden
Humor. Reumert.CO.llO. de verdenspoli-
tiske Konstellationer. Tilsk.l918.IL377.

CP Konsternation, en. [kconsdBrna-

'Jo-'n] {ty. konsternation, fr. consternation, »o

af lat. consternatio, til konsternere; nu
1. br.) det at blive ell. være konsterneret; be-
styrtelse. Holb.Intr.II.184. af lutter Con-
sternation forglemte (han) sin Fligt.LTid.
1740.86. almindelig Consternation og Mis-
fornøielse i Kiøbenhavn over de store Fot-
SindrmgeT.Luxd.Dagb.I.410. Meyer.^ GJ

konsternere, v. [kconsdBr'ne-'ra] -ede
ell. (sj.) -te. {ty. konsternieren, fr. conster-
ner, af lat. consternare) bringe ud af ^
fatning; gøre bestyrtet; forskrække;
forbløffe. JBaden.FrO. tro ikke De kan
konsternere mig med dette haanske Smil!
GjeLHV.108. \\ især i perf. part. brugt som
adj. Jeg blev saa consterneret over hans
Frækhed . . at jeg . . ikke var istand til

at svare ham et Ord. Blich.(1920).IX.223.
*De studser — ja, De bliver consterneret.
PalM.V.18o. „Om han havde faaet Lov—
for hvem ? — for mig?** — spurgte Præ- 50

sten konsterneret. HHostr.F.107.
konstituere, v. [koDnsditu'e'ra] -ede

dl. (sj.) -te. vbs. Konstitution, {ty. konsti-
tuierén, fr. constituer, af lat. con-stituere,
stille (fast), fastsætte olgn., afl. af statuere,
anbringe) ^. -r^^

1) (emb.) ansætte; nu kun om midler-
tidig beskikkelse ell. ansættelse (i en
andens sted, indtil fast ansættelse foreligger
osv.) i et embede. Moth.Conv.K184. Iblant 60

de vigtigste Ting som en Konge har at
see paa, er uden Tvivl at constituere Em-
beds Mænd. LTid.1755.141. naar et Em-
bede ikke kan staa ledigt, til det bliver
formeligt besat, saa konstituerer man en
til at besørge det. Ploug.(Studenterkom.87).

Jeg ønsker . . meget, at De foreløbig for-

bliver her i Embedet. Der vil jo nemlig
nu opstaa en Vakance, under hvilken De
altsaa vil blive konstitueret. Ponf.iS^L.lPS.

jf. : Hr. Arnaud (blev) for 3 Aar siden .

.

constitueret (nu Jielst: konstitueret som^
Professor Juns.LTid.1739.797. \\perf.part.
brugt attrib. Den constituerede Birkedom-
mer. Stampe. 11.168. Blich. (1920).VL 21.
MO.I.307.

2) (CP ell. fagl.) give en vis (ordnet, lov-

mæssig) beskaffenhed, indretning ell.

organisation; give fast form; ind-
rette; organisere; fastsætte, det er be-
synderligt, at Ingen af Norges Præster
har .. Mod til at . . føre dem (o: haugia-
nerne) tilbage til den rensede Stats-Kirke,
constituere dem til en reen-christelig Me-
nighed med en egen theologisk Høiskole.
Grundtv.B.II.128. Vilkaarlighed, libertas
indifferentiae , thi denne :er intet Andet
end en Frihed, som endnu ikke er con-
stitueret ved nødvendige Love. Heib.Pros.
1.58. JBaden.FrO.69. \\ refl. Friheden stræ-
ber at gaae ind i sig selv (at constituere
sig), og bliver derved til Nødvendighed
(i selve denne Stræben). fl'ei&.Pros.J.5i.

en Stat, som constituerer sig selv, d. e.

hvis nødvendige Love udgaae af den selv,

er M.smst.81. Hos den trediveaarige Kvinde
constituerer Sanseligheden sig som Magt.
Hos de fleste Mænd omsættes den til Ær-
gierrigheå. ECh7'istians.MM.151. især (po-
lit.) om forsamling, som er forsynet med en
vis myndighed, beslutningsdygtighed, ell. som
har faaet overdraget et vist hverv: træde
sammen under vedtægtsmæssig orga-
nisation (for at gaa over til arbejdet, for-
handlingerne osv.). forsamlingen har kon-
stitueret sig.HPSelmer.Om de fremmede ord.

I.(1861).377. Hag.VI.350.
\\

(især polit.)

part. konstituerende bt-ugt som adj., dels

om en forsamlings første, grundlæggende
møde, inden dens egl. virksomhed begynder.
Der indkaldes en konstituerende General-
forsamling, der giver Selskabet Navn.
RegnebKøbm.11.6. Et Par Timer efter af-

holdt Rigsdagen sit første konstituerende
Møåe.HPHanss.FK.1.25. dels (især om
udenl. forhold) i udtr. konstituerende
forsamling, om folkerepræsentation, som
er traadt sammen for at give landet en ny
forfatning (grundlov, statsordning); grund-
lovgivende forsamling. Skilsmisse vil om
en Maaned blive vedtaget af den consti-

tuerende (Brandes. IV. 104: lovgivende)
Forsamling. Brandes.E.142. SaUXIY.462.
II (^j-) ;?«»•<. konstitueret brugt som (at-

trib.) adj. i de meest civiliserede og bedst
constituerede Stater (f. Ex. i Oldtiden hos
Athenienserne). Heib.Pros.I.81.

3) CP m. tings-subj.: udgøre de nødven-
dige og tilstrækkelige betingelser for, at
et vist begrebsomraade kan skelnes
fra omgivelserne, opstilles som ell. siges

at være et sammenhcengende hele med sær-
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lige kendetegn; danne de enkelte kende-
mærker, ejendommeligheder (karakter-

træk osv.) ell. dele, hvoraf et samlet
hele hestaar; udgøre grundlaget for;
danne (3). Hvad er det, som konstituerer
Poesien? eller hvad er det, som egenlig
udgør dens Væsen? Grundtv. Udv. 1.77.
Egentlig er det Samvittigheden, der con-
stituerer en Fersonlighea. Kierk.P.VIIl.8.
to historisk givne Forhold, der . . som
Aarsager har constitu'eret Grundejendom-
meligheden ved Michelangelos Kunst.
Brandes.MB.6. Konstituerende Bestand-
dele ere de Stoffer og kemiske Forbin-
delser, hvoraf Organismerne bestsia..MøllII.

111.535.
Konistitution, en. [komsditu'Jo'w] fit.

-er. {ænyd. d. s. (i bet. 2: JMonrad.Selvhio-
grafi.(udg.l888).6), ty. konstitution, eng. fr.

constitution, af lat. constitutio, indretning,

anordning, beskaffenhed olgn., til constitu-

ere, se konstituere)

1) som vbs. t.l) (emb.) til konstituere 1:

det at være ell. blive konstitueret; midler-
tidig ansættelse. Reskr.^^1^1740. Reskr.
^^lsl8U.§19. Han havde taget imod en
Konstitution i en diplomatisk Post. Tops.
US.II.210. vedkommende . . var bemyn-
diget til at underskrive i Henhold til den
ham meddelte Konstitution. Cirk.Nr.21é
*yi2l898. U2) (I br.) til konstituere 2. Be-
styrelsens Konstitution: Paa et konstitu-
erende Bestyrelsesmøde . . valgtes N. N.
til Formand, N. N. til Næstformand og
N. N. til Kassekontrollør. Meddelelser fra
Kbh. 'sHuslejerforening.l 928.Nr.3.6.

2) (foræld.) beskaffenhed; tilstand.
Meyer. || især, oftest i forb. epidemisk
konstitution, om tilstand (i atmosfæren)
ell. (kosmiske) forhold, der antoges at for-
aarsage ell. betinge visse sygdomme (epide-

mier) ell. sygdomssymptomer. Luftens epi-
demiske Konstitution.J'CXan^e.5.^50. Bibi
Læg.XLlOOf SaVYlI.363. j/. Pestkon-
stitution, smst.

3) (med.) om en organismes bygning
med henblik paa dens modstandsdygtighed
over for sygdomsangreb; legemsbeskaf-
fenhed, -bygning. Konens Skabning .

.

off constitution kand give Anledning (til

abort). Buchw.JS.(1725).18. den tarvelige
Levemaade, hvortil min Constitution og
Humeur haver bundet mig. Holb.Ep.IV.
519. Jeg har en svagelig Constitution.
Hrz. VII.339. Syphilis er gaaet over i Con-
stitntionen.LIBrandes.TherapeutiskeStudier.
(1855).73. Den unge Dames almene Kon-
stitution er aabenbart mindre modstands-
dygtig end den ser ud til at yære.SvLa.
FruG.50.

II
meton. levende var 4 Sønner

og 1 Datter, som jeg traf, alle fremra-
gende Konstitutioner, smukke og kraftige
Eskimoer. KnudRasm.GS.II.134.\\ CP overf.

(Rembrandts) aandelige Fordøjelse var
stærk; han beholdt, hvad hans kunstne-
riske Konstitution havde Brug for, og ud-

skilte det øvrige. TBierfreund. Rembrandt,
(1900).50. jf.i Dette Hus . . saa faldefær-
digt ud, men maa dog have havt en god
Constitution, thi det faldt ikke af sig selv.

Cit.l878.(Gad8Mag.1927.658).
4) (hist., polit.) forfatning (5.2); især:

statsforfatning, hvor kongemagten er ind-
skrænket ved en folkerepræsentations delta'

gelse i den lovgivende myndighed; fri for-
\o fatning (se fri sp.S^"^«-). vAph.(1764).106.

Aabenhiertet har jeg blottet de Feil, jeg
troede at finde i vort Lands Constitution.
Birckner.Tr.l89. vi maae hen og see Sol-
daterne tages i Ed (o: efter Fr.VIFs tron-

bestigelse). Vi maae see, om ikke Consti-
tutionen allerede staaer i røde Plakater
paa G2iåeh\Qrnerne.Ing.EF.YIII.104. siig

mig da, hvad Parti hører De til? Vil De
have en Konstitution, eller er De Repu-

20 h\ik2iner? B.ostr.Int.28. han oplevede ikke
1848, da Konstitutionerne begyndte at af-

løse Enevælden. J7Jms.T5.5i. || i videre

anv. ell. overf. *I Deres (o: konernes) huus-
lige Constitution

| Gid Dem iaar maa
vorde givet

|
Lovgivningsmagt, Execu-

tion. Heib.Poet.IX.367. (kapucinerinderne)
tog Klarissernes Regel tillige med Ka-
pucinernes Konstitutioner. Sal.^XIII.546.
Denne Skildring holder sig til Skolens

30 (o: den danske skoles) ydre Form, til dens
Konstitution. Tilsk.l 928.1.233.
l^onstitutionel, adj. [k(onsditujo-

'næl'] (^2/. konstitutionen, a/" /"r. constitu-
tionnel; til Konstitution) 1) (med.) til

Konstitution 3. !.l) som angaar, vedrører
en organismes, et legemes konstitution, (kvik-

sølvsalve) indgnides . . enten i Omfanget af

det syge Sted til local Virkning eller

andre Steder til constitutionel Virkning.
40 Curjel.DeofficineUeLægemidlersBrug.(1870).

197. konstitutionel sygdom, sygdom,
der angriber organismen som helhed (jf.'Kon-

stitutionssygdomj. Panum.148. Sal.^XIV.
462. 1.2) om sygdom: som skyldes organis-
mens, legemets naturlige anlæg ell. modtage-
lighed for sygdommen, (eddikesur ammoniak
kan) anvendes med Held mod truende
Aborter, især naar disse synes at være
constitution elle. BiblLæg.X.134. constitu-

50 tionel Sindssyge har været forholdsvis
sjelden (i oldtiden). JLHeib. Sindssygdom i

denclassiskeOldtid.(1913).8. jf: *Kære Ven-
inde, kom an i din Bevæbning . . |

thi i

Dag føler jeg mig virkelig beskyttet
|

mod din Sjæls umælende Glubskhed |
o^

din konstitutionelle Lyvesyge. JVJens.Dt.
60. 2) (hist., polit.) til Konstitution 4: som
har, er bundet til ell. er i overensstemmelse
med (indrettet efter osv.) en konstitution; kon-

60 stitutionsmæssig; forfatningsmæssig.
Unægteligt er det nok Alles Villie at see
sig paa en constitutionel Maade betryg-
gede mod Magthaverens Fornærmelser.
Birckner.Tr.55. (kongen) har større Magt
i det absolute end i det constitutionnelle
Monarchi. Ileib.Pro8.X.326. hvad er dette
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for en Tale af en Mand i et constitutio-

nelt Land, at en Konge kan handle uden
at spørge „Ridder eller Raader"?Friiifet6.

B.I.227. Jeg gad vide, om Parlamentaris-
men er gennemført i Himlen, og om den
gode Gud regerer konstitutionelt. RGan-
drup.JDAO. (Chr.IX sagde) at han som
konstitutionel Konge havde Ret til kun
at beslutte og handle efter modent Over-
læg. Ti/s/cJ 958.7.564. CP konstitutions-
mæssig:, adj. [4] (nu 1. br.) d. s. s. kon-
stitutionel 2. 268 Familier, som have con-
stitutionsmæssig Ret til at vælge. FrSneed.
1.212. smst.313. S&B. -sygdom, en. [3]

(med.) d. s. s. konstitutionel sygdom (se

konstitutionel l.ij. SaUXIV.462.
konstruere, v. [kcnnsdru'e-'ra] Høysg.

AG.76. -ede ell. (sJ.) -te. vbs. Konstruktion
(s. d.). (^y. konstru'ieren, af laf. con-struere,

føje, dynge sammen, danne ved sammenføj-
ning ; jf. destruere, instruere) ]) sammen-
føje; bygge et hele op af enkelte dele;
i alm. spr. især m. h. t. konkr. (nytte)gen-

stand: skabe, danne ved at forbinde ell.

anordne de enkelte dele paa en hidtil
ukendt maade; bygge; spec. (fagl., især

mat.) m. h. t. tegning, (geometrisk) figur:

tegne; ridse op (ved hj. af passer, lineal

osv.). Poesien veed vel at konstruere en
høiere Tilværelse af de meest glandsfulde
Træk, hvori Mennesket øiebliklig bevæ-
ger sig med berusende Vellyst. Grundtv.
UdvJ.139. Konstruer en ligebenet Tre-
kant med Toppunkt B af: <B, a.Geom.SS.
(han) havde . . konstrueret en Regnema-
skine og indsendt den til den polytek-
niske Læreanstalt, der imidlertid . . fandt
den for indviklet. HHolst.OpfindernesLiv.
II.(1915).242. 13 Aar gammel havde (Ful-
ton) konstrueret Baade med Skovlhjul til

Brug ved Fiskerier. SaUIX.låå. perf. part.
brugt som adj.: to, paa en vis Maade con-
struerede (Brandes.IV.89: sammensatte

j

Væseners Baner komme til at krydse .

.

lumsLnåen. Brandes.E.104. Der lægger de
hende paa den bare Jord, kun med et

Tæppe over sig . . Ethvert normalt kon-
strueret Menneske vilde være kreperet
paa liisdvveien.Bergs.BR.153. \\ i videre anv.,

m. h. t. aandeligt produkt: opdigte ell. forme
paa en kunstlet maade; især i perf.
part. (brugt som adj.): opdigtet; „lavet";
uvirkelig, hun havde konstrueret en
Masse uægte Stads bare for at fylde den
dumme B-åghog. KnudPouls.U.43. Histo-
rien er naturligvis konstrueret. ArthChrist.

(StSprO.Nr.131.10). Bogen (er) fuld af

pudsige . . Smaatræk . . de er ikke kon-
struerede . . de kommer af sig selv paa
en ganske henrivende Msia.åe.HBrix.(Nat
Tid.yil924.Aft.7.sp.4). 2) (gram.) m. h. t.

ord ell. sætningsled, i alm. m. flg. præp. med:
forbinde med („styre") (en vis bøjnings-
form af) et andet ord ell. sætningsled. Det
Ord Verden beholder Art. Relativus, med
hvad Ord og Artikel det og construeres.

E.øysg.S.29. Man stræber . . at construere
ordene ræt og tydeligen i hver Proposi-
tion i sébr. 8a.AG.183. Naar et Substantiv
construeres med de Adjectiver: slig, saa-
dan . . saa skal den ubestemte Artikel,
som ellers burde staae foran Adjectivet,
følge næst efter. JBaden. Gram.168. tysk
helfen konstrueres med . . Dativ.SaUXIV.
463. Konstruktion, en. [kmnsdrog-

10 'Jo'w, -sdrug-] Høysg.AG.7^. flt. -er. {af
lat. constructio) 1) som vbs. til konstru-
ere 1; ogs. om den maade, hvorpaa no-
get er konstrueret, ell. (konkr.) om kon-
strueret (nytte)genstand, tegning osv. Sylvius.

Geom.20. nogle formeentlige Forbedrin-
ger i Skibenes Konstruktion. P^I?ei6.jE7.

188. Sprøjter af en aldeles nye Con-
struxtion. Begtr. (PhysBibl. XX. 127). Cy-
lindermaskinerne ere . . forskjellige fra

20 de andre Konstruktioner (o: af symaski'
ner).OpfB.^VII.553. Konstruktion og Af-
sætning af Bede. Havebr.^442. 2) (gram.)
som vbs. til konstruere 2; ogs. om den
maade, hvorpaa (et) ord forbindes
med andre, ell. om selve forbindelsen
(de forbundne ord). Det Japanske Sprog
har ingenlunde nogen Liighed efter det
Chinesiske, hverken i henseende til Ud-
talen, ikke heller til Constructionen. LTid.

30 1732.13. det (er) en Danicismus eller egen
Dansk Construction og Phrase. Høysg.AG.
75. conjunctiviske Constructioner. JBa-
den. Gram. 208. Rostr. (Studenterkom. 121).
Konstrnktions-, i ssgr. til Konstruk-
tion, især (fagl.) i bet. 1, fx. Konstruktions-
arbejde, -fejl ('PoUhl928.5.sp.4. ogs. til Kon-
struktion 2: Clitau.PT.Fort.3), -kontor, -kort

(forst.: stort skovkort, hvorefter de mindre
haandkort udfærdiges. Sal.XVI.129), -maade

40 (til Konstruktion 2: Høysg.S.43), -stue, -ieg-

mng (Scheller.MarO.) ofl. konstruktiv,
adj. ['koonsdroQiti-'v, -sdrug-] (fra eng. con-
structive, af mlat. constructivus; til kon-
struere; O ell. fagl.) som hører til ell.

vedrører konstruktionen, komposi-
tionen ell. opbygningen af noget; især
(bygn.): som vedkommer, hører til ell. ind-
gaar som led i et bygningsværks konstruk-
tion ell. struktur (som modsætn. fx. til den

50 blot dekorative del deraf). Meyer.^ (roman-
cyklens) konstruktive Fejl skyldes . . at

den Idé, som skal binde Værket sammen,
er en ukunstnerisk låé.Rode.R.146. vaa-
ger man blot over de rigtige konstruk-
tive Forbindelser i en Bindingsværksbyg-
ning, kan den staa i umindelige Tider.
VLorenz.DH.1.27. Rokokoen indførte in-

gen ny konstruktive Elementer i Byg-
ningskunsten. HistMKbh.2R.L306. \\ som

60 adv. hvis Verset er fireliniet, udgjøre de
to første Linier gjerne en Helhed for sig,

og sjeldent eller ingensinde finder man
den tredie Linie konstruktivt knyttet til den
anden. JohsSteenstr. Vore Folkeviser. (1891).
192. Beethoven's og Brahms' virkelig con-
structivt glimrende Instrumentalværker.
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BBergh.(Til8k.l923.L338). Konatrnk-
tor, en. [kcDnsdrog'tø'r, -sdrug-] flt. -er.

{fra fr. constructeur; til konstruere) til

konstruere 1: person, som konstruerer;
især (fagl.) om praktisk og teoretisk uddan-
net haandværker, som udfører kon-
struktioner; ofte i ssgr.som Bygnings-
(om bygmester uden akademiuddannelse),
Elektro-,Maskinkonstruktør('-S'c/ie/ier.
MarO.); jf. ogs. Skibskonstruktør. Meyer.^
den Blanding af Drømmer og Digter, af

Seer og Konstruktør . . som Filosofen i

Reglen er.Brandes.XIII.521. S&B. LovNr.
52-Vsl898M. Selvfølgelig skal De som
Værftets Konstruktør bevidne, at det le-

verede Pladejern er brugte Varer. ^rPow^
sen.MD.ll. Han var Typen paa en . .

Haandværker i Maskinfaget, den vordende
Konstruktør, der studerede Lokomotiv-
teknik. Bønnelycke.MM.22.
KonNul, en ['kconsul] 6es<. /". -en ['kcon-

isu(')l(8)n] fit. -er [-,su(')lar] {af lat. consul,

i bet. 1.1 ; besl. m. Konseil; jf. Konsulat,
Konsulent, konsulere, konsultere) 1) (hist.).

l.l) betegnelse for (hver af) de to øverste
øvrighedspersoner i den romerske re-

publik. To Consuler blive satte i Kon-
gernes Sted af Senatet. Millot. Verdens-Hi-
storie.11.(overs.1782).185. Grundtv.MM.297.
IMakk. 15.16(1871; se u. Borgmester sp.

1026^^). Cæsars Kollega som Konsul det
sidste Aar var Marcus Antonius. Verdens-

hist 1.468. 1.2) betegnelse for (hver af) de

tre embedsmænd, som ledede regerin-
gen under „konsulatet" i Frankrig
1799-1804 O/. Førstekonsul;. (Napoleon
Bonaparte)b\evKons\ilipSLSihivstiå.Grundtv.
MM.291. Fridericia.NH.1.139. 2) person,
som har den opgave at varetage en
fremmed stats og dens borgeres interes-
ser i en by (et distrikt, et land), især paa
erhvervsomraadet og i alm. uden at have den
privilegerede diplomatiske stilling (eksterri-

torialiietsret osv.), som en gesandt har; dels

om udsendt konsul, lønnet embedsmand
udsendt af den fremmede stat, dels om en
blandt stedets beboere udnævnt (ulønnet) per-

son („valgkonsul") ; jf. ogs}. General-, Han-
dels-, Vicekonsul. Consuler eller Residen-
ter . . til at besørge den enes og andens
Nations Søefarende deres Tarf. Slange.Chr
IV.1086. Klevenf.RJ.145. fremmede Havne,
hvor danske Consuler . . ere ansatte. For-
ordn.*/sl824. Den danske Konsul derovre
havde gjort Indberetning om Sagen til

Udenrigsministeriet. Goldschm.VIIl.8. løn-

nede, udsendte Konsu\er.Hage.^597. kon-
salar, adj. [k(nnsu'la-V] {jf. eng. consular;

af lat. consularis; 1. br.) d. s. s. konsularisk,
konsulær. Meyer.^ Konmnlar-, i ssgr.

(X ell. emb.) som hører til, vedrører en kon-
sul (2), et konsulat et konsulembede osv.; fx.
Konsul ar- af gift, -embedsmand, -in-
struks, -myndighed ofl. -ag^ent, en.
underordnet embedsmand, som skal varetage
visse begrænsede konsulatsforretninger i en

bestemt del af et under et konsulat hørende
omraade; ogs. d. s. s. Handelsagent 2. Harboe.
MarO.83. Sal.^XIV.464. konsalarisk,
adj. [k(nnsu'la-'ris^] O/, konsular; 1. br.) adj.

til Konsul. 1) (hist.) <i/ Konsul 1(2). Praé-
mierne . . skyldtes den consulariske (o:

Bonapartes) Munificents. Ørst.Br.1.154. 2)
(Y ell. emb.) d. s. s. konsulær. Meyer.^116.
S&B. de diplomatiske og konsulariske Re-

10 præsentationers Opgave og Arbejde. Nat
Tid.'Vil926.Aft.5.sp.3. Kon^alat, et.

[kconsu'la'd] flt. -er. {ty. konsulat, eng. con-
sulate, /V. consulat, a/" ia^. consulatus; til

Konsul) 1) (hist.) til Konsul 1. I.i) (til

Konsul l.l) en konsuls embede og vær-
dighed i den romerske republik; ogs. om en
konsuls embedstid. Millot. Verdens-Histo-
rie.II.(overs.l782).233. 1 Aaret367 opnaaede
Plebejerne for første Gang Adgang til

20 Konsulsitet. Verdenshist.1.408. jf.: Jeg kun-
de give efter for folks opfordringer til at

optræde i det politiske og stræbe efter
konsnlsitet. ADJørg.ER.l83. 1.2) (til Kon-
sul 1.2^ især i best. f., som betegnelse for re-
geringsformen iFrankrig 1 7 99-1804^
if. hvilken den udøvende magt tilhørte 3 kon-
suler (en førstekonsul og 2 vicekonsuler); ogs.

om de enkelte konsulers embedstid ell.

værdighed. Under Konsulatet vendte
30 (emigranten) tilbage og levede de tre .

.

Aar .. i Paris. Bi-andes.IV.54. Fridericia.

NH.I.137. 2) (r ell. emb.) til Konsul 2: en
konsuls embede, værdighed; ogs.: en kon-
suls embedsbolig ell. kontor; ogs. som
sammenfattende betegnelse for de til konsul-
embedet knyttede personer. JBaden.FrO. Kgl.
Resol., hvorved et dansk Konsulat opret-
tes i Havannah paa Øen Cuba. Resol.^/n

1833. England . . har 43 Konsulater i Nor-
40 ge.HPHanss.FK.il. 6. Hage.*597 (seu.kon-

sulær^. gaa ned i konsulatet
\
konsulatet

vidste intet
j
KonNnlat(s)-, i ssgr. (If

ell. emb.) til Konsulat 2; foruden de ndf.
anførte fx.: Konsulat(s)-arkiv, -attest, -for-

retning, -instruks, -kontor, -tjeneste, -væ-
sen, -afg^ift, en. afgift til et konsulat;
spec. om en afgift, som svares af danske
skibe i udenrigsk fart (og som tidligere tilkom
den konsul, til hvis distrikt den søgte havn

50 hørte; jf. -gebyr, -penge/ S&B. LovNr.92
'^U1893.§1. Scheller.MarO. -^ebyr, et.

(nu næppe br.) d. s. Foro7'dn.*/al824.§19.

S&B. -pa$i, et. pas, udstedt af et (general)-
konsulat. OrdbS. -peng^e, pi. (nu 1. br.)

fZ. s. s. -afgift. Traktaf^N1757.§7. Harboe.
MarO.83. -post, en. post, som fremsendes
gennem et konsulat, gamle aviser, ofte kon-
sulatpost. PFreuchen. Storfanger.(1 92 7).12 7.

Konsulent, en. [ko)nsu'læn'62] flt. -er.

60 {sv. ty. konsulent, holl. consulent, ital. con-
sulente, af lat. consulens, præs. part. til con-
sulere, se konsulere) person, hos hvem man
søger raad, vejledning; raadgiver; nu især
dels (10) omlæge ell. (navnlig:) jurist, hos
hvem man søger raad, dels om en af staten

(„statskonsulent") ell. private (især landøko-
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nomiske foreninger) ansat sagkyndig per-
son, som skal vejlede elLgive raaa paa
et bestemt fagligt omraade (især inden for
landbrug og fiskeri), om de forskreve Lu-
cifer selv til deres Konsulent, han maatte
doff gaae derfra med en lang Næse. Skuesp.
X1A47. HandelsO.(1807).44. Den anden
Syge af dette Slags havde jeg som Con-
sulent i privat Fisixis. Barclay.JDe iVestin-

dien herskende Sygdomme. (1830).124. Mini-
steriets Konsulent i Sager vedrørende Fol-
keskolen. Statskalender. 1905. 779. Konsu-
lent i Saltvandsfiskerisager. Krak.l921.I.
132. paa Medicinens Omraade har Biblio-

teket . . en lønnet Konsulent (o: ved bog-

indkøb). Tilsk.l924.1.170. SaUXY.326.
G) konsulere, v. [kwnsu'le-'ra] -ede

éll. (sj.) -te. {ty. konsulieren, af lat. consu-
lere , raadslaa, raadspørge, ogs.: skaffe raad
ell. hjælp; jf. Konsul, Konsulent, konsultere)
søge raad, vejledning hos; raadspør-
ge; raadføre sig med; nu især: raad-
spørge en sagfører ell. (navnlig:) læge.
Moth.Conv.K184. Derom (o: om en pestsyg-

dom) consulerede de Romere Oraclet. Eolb.
Intr.1.56. sa.Arab.5sc. En berømt Læge,
der konsuleredes . . havde tilraadet et

Vinterophold i et sydligt Land. Goldschm.
VI.311. Fru W. havde konsuleret ham (o:

en jurist) for sit Bureau i et Par vanske-
lige Tilfælde. OEung.P.65.

\\ f refl. om no-
gen kommer for at consulere sig med
mig udi Hexekunsten, da skal han viise

dem til mig. IIolb.Hex.lL6. forlanger du
videre underrætning om dend materie, saa
consuléer dig med Saxone Grammatico.
JacBircherod.R.2 9.

Konsul-inde, en. [2] en konsuls hustru.

FalkRønne.K67.
Konsultation, en. [kconsulta'Jo-'w] flt.

-er. {ty. konsultation, fr. consultation, af
lat. consultatio, vbs.til consultare, se kon-
sultere) det at kon8ul(t)ere; især: henven-
delse til en læge om raad (og den i forb.

hermed foretagne undersøgelse af patienten).

Holb.MTkr.520. (kineserne) bruge . . ej de
lange Consultationer, som giver den Syge
Tid til at døe, førend mand har defineret,
hvori hånds Sygdom hestsiSier.LTid.1728.
222. Panum.149. \\ hertil ssgr. som Konsul-
tations-stue, -tid, -værelse. OP konsul-
tere, v. [kmnsul'te'ra] -ede ell. (sj.) -te.

vbs. Konsultation (s. d.). {ænyd. d. s. (Jam-
mersm.32), <t/. konsultieren ,

/"r. consulter,

af lat. consultare, raadslaa, raadspørge; jf.
Konsul, konsulere; nu 1. br.) d. s. s. kon-
sulere. Moth.Conv.K184. *fire Piger selv
med meget følsomt Hjerte

|
Har consul-

teret mig i deres Nød og Sjnerte.Heib.
Poet.1.67. alle de moralske og medicinske
Sager, hvori jeg bliver consulteret. Gylb.
111.248. Meyer.^
konsulær, adj. [kconsu'læ'r] {fra fr.

consulaire; jf. konsular(isk); Y ell. emb.)
adj. til Konsul 2 : som hører til, vedrører en
konsul(s embede), et konsulat (2). Gesandten

fører Tilsyn med Konsulaterne i det Land,
hvori han er ansat, og selve Overledelsen
af den konsulære Repræsentation kan paa-
lægges ham. Hage.*598. (regeringens) di-

plomatiske og konsulære Repræsentanter
1 England. Linvald.KF.182.
Konsum, et ell. (nu sjældnere) en (S&B.

Lundb.Tilsk.1918.L223.NatTid.yi2l921.Aft.
3.sp.3). [kcon'su'w] {fra ty. konsum, af ital.

10 consumo, til lat. consumere, se konsumere;
især Y ell. i nationaløkonomisk spr.) for-
brug; ogs. (meton.) om den forbrugende del

af samfundet (i modsætn. til den producerende
del). S&B. Ønsket om at afstemme Pro-
duktionens og Konsumets . . Krav overfor
hinanden. ORode.KV.142. Snart var det
Hele ét Kaos af Liv og Lystighed— under
ufatteligt ringe Konsum af Vin. HKaarsb.
M.IL147. Vor Konsum kræver Tilførsel

20 af de forskelligste Varer. Tilsk.1918.L223.
Der meldes om stærkt Begær for alle

Sorter (o: af ris og rismel) baade til Kon-
sum og til Eksport. Nat Tid.^^1x^1919.M.6.
sp.5. den fuldstændigt svigtende Købe-
evne fra Konsumens Side. smst.^/iil921.

Aft.3.8p.3. Konsument, en. [kconsu-
'mæn'(i] flt. -er. {fra ty. konsument, af lat.

consumens, præs. part. til consumere, se

konsumere; Y ell. i nationaløkonomisk spr.)

30 forbruger (i modsætn. til producenten).
JBaden.FrO.II.31. de Fordele, Consumen-
terne kunne drage af de med Concurrencen
forbundne nedsatte Priser. Fædrel.l844.sp.
13949. (margarinefabrikken) leverede et

Produkt, der var meget skattet af Konsu-
menterne. Sdjyll.315. (spøg. :) Her var op-
stillet Napoleonskager . . til Fristelse for
Studenterforeningens Slikmunde, blandt
hvilke en stor,tyk Sagfører . . varHovedkon-

*) sumenten. TRovsing.(Gads Mag.1927. 270).
konsumere, v. [kwnsu'me-'ro] -ede ell.

(sj.) -te. vbs. -ing (Meyer.^116. Lundb.) ell.

t Konsumation (StBille.Gal.1.8),jf.Konsumt
Konsum(p)tion. {ænyd. d. s. (CPRothe.MQ.
11.577), <^.konsumieren, a/"Zai.con-sumere,
anvende, fortære (afsumeie, tage);jf.Konsu-
ment) opbruge; fortære; nu især (X ell. i

nationaløkonomisk spr.) m. h. t. livsfornødenhe-
der: forbruge (oftestsommodsætn.tilpToån-

50 cere^; m.h.t.spise- ell. drikkevarer undertiden
spec. (O): sætte til livs; spise ell. drikke.
Udgifterne af et Aar . . kunde (ikke) consu-
mere Indkomsterne af 2 Maaneder. P/?«.^.

DP.558. de faa øvrige Kræfter (var) ved
en udtærende Sygdom consumerede. LTtd.
1750.322. den Provision af Tjære, Kaffe-
bønner, Snustobak o. s. v., som aarlig kon-
s\jimeT:es.PMøll.IL32. der consumeres mere
Brændeviin i Honolulu, end der fortoldes

60 paa alle Øerne. Smugleri maa altsaa finde
Sted. StBille.Gal.IlI.141. Aar ud Aar ind
bliver der produceret mere, end der kan
konsumeres. 6r^aw^.*S.55. (spøg.:) Med fuld-

stændig Foragt for alle Brandværnsregler
konsumerede han de fleste Cigaretter.
Storstaden.^Va926.3.sp.2. Konsum(p)-
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tion, en. [k(nnsom(b)'J'o'n] flt. -er. {ænyd,
konsumtion (Forordn.(Kvartudg.)^^/il657),

ty. konsumtion, eng. fr. consumption, af lat.

consumptio, vbs.iil consumere, se konsu-
mere) 1) (t ell. i nationaløkonomisk spr.)

som vbs. til konsumere; ogs. konkr., om hvad
der forbruges (af livsfornødenheder osv.);

forbrug; konsum. Moth.Conv.K185. LTid.
1750.355. IIandel8O.(1807).44. Den enkelte
husholdnings produktion og konsumtion
dækkede hinanden. Arup.H.lO. Naturens V.

1914.278. 2) (foræld.) om en (1850-51 op-

hævet) inde7ilandsk nærings- og for-
brugsafgift samt forsk, andre (indirekte)

skatter (formalingsafgift, afgift ved vielse

olgn.) ; spec. om en afgift af fødevarer, som
indførtes fra landet til de lukkede byer, og
som erlagdes i acciseboden ved varernes ind-

førsel; accise. Nu talede de om Told, nu
om Accise og Consumption. Holb.Kandst.
1.6. Hvad Catecheter i Kiøbstæder be-
tale i Consumtion, naar de gifte sig. Luxd.
I)agb.I.282. I Onsdags . . bJev i Cammer-
CoIlegioopraabttilBortforpagtningHirsch-
holms Byes Consumption. Adr.^^U1762.sp.6.

FNSkovgaard.BS.114. Lov'imSl. SaUXIV.
468.

II
hertil ssgr. som Konsuni(p)tions-afgift,

-betjent, -bom (Prom.^^liol79S), -forpagter

(KomGrønneg.III.71), -forvalter (MO.), -fri-

(hed) (Skr.(ME.)'yAl781), -kontor, -penge
(Slange. ChrlV. 1382), -svig, -væsen ofl. (se

LovLPet.IIL185ff.).
Kontakt, en. [kcon'tag^, ogs. kon-]

(f m. lat. form Contactus. Luxd.Dagb.1.369).
flt. -er. {ty. kontakt, eng. fr. contact, af lat.

contactus, berøring, til contingere, berøre,

angaa ; jf. Kontingent)
i) nøje forbindelse; berøring', nu især

om en saadan forbindelse ell. berøring ml. to

ting osv., som betinger ell. skaber mulighed for
en (gensidig) paavirkning dl. vis virksomhed.

1.1) (1. br.) i al alm. JBaden.FrO. (magasin-
bygningen) var bygget i nær Kontakt med
Borgmuren.^rPoMZsen.Zi/.i77.underFlyv-
ningen er Modstanden fra Kontakten med
Jorden borte. Til8k.1918.II.257. U2) (geol.)

om berøring mellem to bjergarter, især for saa

vidt den skyldes en eruption, under hvilken

den glødende eruptivmasse paavirker den om-
givende bjergart i større ell. mindre grad;
ogs. om det sted, hvor de to bjergarter be-

rører, grænser op til hinanden. Ved Bobe
Aa kan lidt af Kontakten mellem Ræt-Lias
og Granit iagttages. VMilthers. Bornholms
Oeologi.(1916).53. Ved Fiinfkirchen . . er
Stenkul . . omdannede til Koks i en Bredde
af 5-10 cm langs Kontakten. SaUXIV.470.
1.3) (nu næppe br.) m. h. t. planetpassage.

Venus gik ind i Solen. Den yderste Con-
tactus skeede K\.%. Luxd.Dagb.1.369. 1.4)

(jf. bet. 2) om forbindelse mellem to dele

af en elektrisk ledning, hvorved strømmen
sluttes. HOG Ellinger. Physik. (1887). 229.
Lundb. Kontakt mellem to Telegrafled-
ninger foraarsager Strømovergang. Telegr

Telef.281. \\ i forb. som afbryde, slutte

kontakten. Scheller.MarO. 1.5) tU overf.;
især i forb. som være i (uden), komme
i kontakt med olgn., være i (uden), komme
i nøje føling, forbindelse med (saa en (gen-
sidig) paavirkning, samfølelse osv. er mulig
(umulig)). Saasom ieg . . ofte har fundet
mig i Kontakt med ham, vil jeg mere end
een Gang faae Leylighed til at tale om
ham. PAHeib.E.90. de skrev for en klike,

10 begrændsede af dens syn og dens inter-
esser, uden kontakt med de brede lag.
ABDrachm.(Letterst.tidskr.l919.557). nogen
egentlig personlig Kontakt havde han ikke
med sit AMåitoiinm. HKaar8b.M.161. For
at komme paa god Fod med dem (o: nogle
fabrikspiger), udbad jeg mig straks en Ci-
garet og fik i samme Nu Kontakt. KMich.
(PoVl2l926.Sønd.3.sp.4). Jeg søger altid

først til Lærerne, naar jeg vil vide Besked
20 om Forholdene paa et Sted , og jeg er

overordentlig sjældent gaaet skuffet bort.
Ingen er som de i Kontakt med Befolk-
ningen. AchtonFriis.D0.il.332.

2) (jf.bet.lA) indretning til at slutte
og afbryde en elektrisk strøm med (i

lysanlæg olgn. oftest omgivet af en isolerende
kapsel og med en knap ell. lign. til at dreje ell,

trykkepaa).EO GEllinger.Physik.(1887).22 7.

det evige Greb i Kontakter, Strømme som
30 sluttes, Strømme som skiites.LBruun.UG.9.
Ved Døren drejer hun den elektriske Kon-
takt om, saa Stuen oplyses stærkt. SvLa.
IM.9. hun trykkede paa Kontakten, saa
Lyset i et Nu vældede ud over røde Silke-
møbler og røde Forhæng. Boumark.BB.38.
Kontakt-, i ssgr. foruden de ndf. med-

tagne kan spec.nævnesendel (0) ssgr. m.Kon-
takt 1.4 ell. 2, som betegner (dele af) indret-
ninger, hvormed en elektrisk strøm sluttes, fx.

40 Kontakt-bøjle, -fjeder, -knap, -ledning,
-muffe, -prop, -ring, -rulle, -skrue, -stang,
-traad, -trolje, -valse, -bjergart, en. [I.2]

(geol.) bjergart, som har undergaaet en foran-
dring ved paavirkning af glødende eruptiv-
masser (jf. -sten). SaUXIV.470. -daase,
en. [1.4 ; 2] isolerende danse- ell. kapselformet
dække over det sted i en elektrisk ledning, hvor
kontakten sluttes og afbrydes. Lundb. -elek-
tricitet, en. [1(4)] (fys.) elektricitet frem-

50 bragt ved berøring mellem to forsk, stoffer.

SaUXIV.469. -epidemi, en. [l.i] (med.)
epidemi, der opstaar og forplantes videre ved
berøring af den syge ell. ved smitteoverførelse
gennem genstande, der har været i berøring
med smittebæreren. SaVXIV.469. -gang^,
en. [I.2] (geol.) gang {S.i) paa grænsen mellem
to forskellige stenarter. OpfB.^IV.86. SaU
XIV.470. -mine, en. [1] (fagl.) mine, som
bringes til at springe, naar et skib støder

60 paa den. OpfB.'^I.WO. Scheller.MarO. -nog-
le, en [I.4] nøgle i telegrafapparat. En
Besøgende paa Telegrafstationen læner
sig imod Contactnøglen. FritzJiirg.(NBøgh.
FJ.119). Scheller.MarO. -sten, en. [I.2]

(geol.) d. s. s. -bjergart. SaUXIV.470.
I. kontant, adj. [kmn'tan'd, kon-] ('f

XI. Rentrykt Via 1928 8
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m.fr.form comptant. LTid.1736.310). {ty.

kontant, af fr. comptant, ital. contante, til

/r. compter, ifai!. contare, a/"Zaf. computare,
sammenregne, heregne; J/". Konto, Kontor)

1) om værdibeløb, pengesum, betaling: som
forefindes, erlægg es osv.i rede, gangbar
mønt (i modsætn. fx. til værdipapirer olgn.);

især om betaling osv.: som erlægges i rede
penge ved en vares modtagelse (i mod-
sætn. til kreditgivning), l.l) som adj. Moth.
Conv.K185. 100 contante Luvidorer. Kom
Grønneg.III.183. contant Erstatning. Lan-
gebek.Breve.347. en Fabriqueur kan være
tient med, paa et Bræt mod contant Be-
talning, at sælge nogle hundrede Alen
Klæde. Stampe.II.36. han havde givet mig
rigeligt med i contante Penge hvad jeg
behøvede for at komme til Hamborg. Heib.

Poet.V.179. Prangere (med) Tøjet fuldt af

kontante Pengesedler. Myl Erich. NS. 108.

Kasseregnskab. Herved forstaas et Regn-
skab over kontante Indtægter og kontante
Vågitter.LandbO.III.Sé. 1.2) som adv. *hun
maa være gal, |

Om hun udi Ægtestand
|

Med en fattig Stymper træder
|
Der end

ikke Brude-Klæder | Strax contant betale

kand. Anti-Spectator.24. Køberen . . betaler
kontant ved denne Kontrakts Underskrift
10,000 Kr. JurFormularbog.^209. netto kon-
tant. Ludv. 1 .3) (jf. Kontanter^ i selvstæn-

dig (substantivisk) anv. (og egl. forkortet fra
udtr. som kontant betaling, beløb osv.):

rede penge. *en . . Fyr,
|
Som, da engang

han mødte Fanden,
|
Og var iknibe for

Contant,
|
Sin Skygge satte rask i Pant.

Heib.Poet.IX.236. || nu kun (især X) i faste

forb. som pr., mod kontant, i, for rede

penge, om øjeblikkelig betaling ved køb af
en vare. KiøbmSyst.II.95. kjøbe og sælge
pr. Contant. Harboe.Mar0.83. Et Vareparti
sælges pr. kontant for Kr. 1450,25. Regneb
Købm.II.66. Prisen er beregnet pr. kon-
tant. Ludv. imod kontant, smst. 2 "/o Dis-
konto for kontant, smsi.

2) i videre anv. 2.1) dels om sælger, for-
retning osv.: som kun sælger, handler osv.

mod kontant (l.i) betaling, god kontant
Forretning. Ludv. (jf. Kontantforretning^.

jf. bet. 2.2: Saa sammenrottede de sig uden
Aarsag og gjorde Jagt paa „Præstedren-

fene", der dog en Gang imellem maatte
a' Klø, saadan som de selv fik det efter

Datidens contante Skik og Brug. HKaarsb.
M.56. dels om køber, person osv.: som
betaler ell. kan betale ko7itant (1). det rent
ud latterlige Forhold, at den kontante
Køber . . faar Rabat, fordi han betaler
straks. VortHj.III2.27. Mindre Villaer . .

søges til kontante Køhere. BerlTid.^V3l928.
Aft.lO.sp.4.

II
i forb. være kontant, (jarg.)

(være i stand til at) betale i rede penge; ogs.:

være godt forsynet med penge, hele Verden
lever paa Kredit! Hvorfor skal jeg alene
være kontant? Tandr.Kl.70. Kunde han
virkelig undvære de Penge? — Jo, det
kunde han godt. Han var netop temmelig

kontant for Øjeblikket. Personlig Frihed.
1922.Nr.7.2. 2.2) (især dial) overf., videre
udvikling af bet. 2.1 slutn.: paalidelig;
solid; reel. Han lagde sig efter at bygge
Baade . . Den første Baad blev noget
Kludderi, men de efterfølgende var „kon-
tante". ZaA;iVieZ8.^or<.^8.9. velskabt og kon-
tant staar han der et Nu . . saa nikker
han afmaalt og gaar over Vejen. ThitJens.

10 G.128. Anlægget i den politiske Kand-
støber er overmaade kontant og haandfast.
HBrix.(HolbergÅarbog.l922.84). en kontant
Msinå. D&H. Feilb. brdbS.(sjæll.,bornh.).\\
(dial.) god; udmærket; rask olgn. Feilb.
OrdbS.(Loll.-Falster, Lyø). ogs.: snarraa-
dig; slagfærdig. Feilb. Meyer.^

\\ {fra forb.
som ikke kontant, ikke ædru (OrdbS.(Lyø)),
kontant fuld, kanonfuld (OrdbS.(Loll.-Fal-
ster))? sj.) beruset; fuld. SFenger. Havets

20 Gave.(1909).76.
\\ f *ængstlig, som en Sup-

plikant,
I
Som en Student med Niels

Contant fo; karakteren Non contemnendus

;

se Nonj. Winth.V.45.
II. kontant, adj. se kontent.
Kontant- , i ssgr. (især Tj til I. kon-

tant; fx. (foruden de ndf. anførte) til I. kon-
tant 1 : Kontant-handel, -køb, -salg. -bog^,
en. (jf. I. kontant 2.i; nu næppe br.) kasse-

bog. KiøbmSyst.I.122.
30 Kontanter, pi. [kcon'tan'dør, kon-]

{jf. ty. kontanten; af I. kontant l.s; talespr.)

rede penge, den Risico og Fare, som
vore Contanter løbe ved Skibenes For-
ulykkelser imellem Kiøbenhafn og den
Spanske Søe. Gram.Breve.267. Min Rigdom
er umaadelig, og bestaar i ContsLnter.Wand.
(Skuesp.IV.46). For os er Hovedsagen, at

han har Contanter, og at han punger godt
\iå.Hrz.XVI.198. En af Kameraterne . .

40 kom en Dag i Betryk for Kontanter. JV
Jens.NH.196.
Kontant-forretning:, en. 1) [1.1]

forretning (II.4), som gøres pr. kontant; kasse-

forretning (2). Hage.^739. 2) [I.2.i] forret-

ning (n.5), som kun sælger mod kontant be-

taling, god kontantforretning afhændes «

-rabat, en. (jf. I. kontant 2.ij rabat for
kontant betaling; kasserabat. Haqe.*536. SaV
XIV.471.

50 Kontemplation, en. [kcnntæm&Za-
'Jo-'n] ilt. -er. {af lat. contemplatio, vbs. til

contemplari, beskue, betragte; især filos.)

(passiv) betragtning af, fordybelse i

et problem, en foreteelse olgn.; ofte om grub-
lende betragtning af det oversanselige ell.

guddommelige (jf. Anskuelse 2.i slutn.); ogs.:

selvfordybelse. Heib.Pros.X.459. Ja her
vil blive Arbejde nok med at hitte Rede
i alt det, men jeg har da ogsaa et godt

60 Otium til Kontemplation, for jeg skal jo
være usynlig. Hostr.G.72. i Kontemplation
eller Spekulationer over Dogmerne saa'

Ignatius ofte en Djævelens Snare. VVed.
B.256. kontemplativ, adj. [kcnn'tæm-
6/a|ti'v] {af lat. contemplativus; jf. Kontem-
plation; især filos.) hengiven til ell. karak-
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teriseret ved kontemplation; om person: som
staar ell. stiller sig passivt følende ell. be-

tragtende over for et problem, en foreteelse

osv.; i videre anv., ogs. om væsen, livsførelse

osv.: dybsindig; indadvendt. Holb.JH.
11.30. *Een, hvis Aand, contemplativ,

|

Dybsindig, reflecterende, tør vove | Ved
Lyren at fortolke Sandheds Love. Hrz.AN.
VI. et Par kinesiske Købmænd, stumme
og kontemplative som Guldfisk. iSMic/i.r.

219. Virksomheden som Bibliothekar . .

har passet ypperligt for Carl Hegers stille,

kontemplative Natur. Reumert.ER.162.
Kontenance, en. [ka)rite'naii,s8] {iy.

contenance, fra fr. contenance, til contenir,

rumme, omfatte, beherske (af lat. continere,
se Kontinent, jf. kontent); talespr., nu lidt

gldgs.) fatning; holdning; selvbeher-
skelse. I denne saa delicate Handel gav
Admiralen (o: Columbus) en ubeskrivelig
stor Contenance tilkiende, og alle de u-bil-

lige Anslag, Commissairen tog sig fore
imod hannem, vare endda ikke gode for,

at giøre ham frygtagtig. X Tid. i 75^. 755.

„Hør engang Leonore 1 Med hvad for en
Contenance vil du i Dag tage imod Grev
R.?** — „Med den Høflighed, jeg er en
Kavaleer skyldig, som De har valgt mig
til 1/12^^."^ Skuesp.YIII.396. Igaar saae jeg
hende første Gang siden jeg blev lagt ned
(o: tvunget til at holde sengen p. gr. af syg-

dom), og det med en god Contenance.
Blich.(1920).VII.24.\\især iforb.som hol-
de, tabe (en) kontenance ell. (nu kun)
kontenancen, beholde, resp. miste sin

aandsnærværelse
,
fatning, nu gielder det

paa at holde Contenance, og at lade see
Prøver paa en philosophisk Koldsindig-
hed. Holb.Philos.il.3. For alting glem ikke
sin Lektie, og hold en god Kontenance,
at han ikke mærker Pudsen. Tode.S.37.
IIostr.SpT.IL8. Jeg blev saa desoriente-
ret over den kolde Genkomst-Hilsen, at

jeg fuldkommen tabte Kontenancen. Bang.
Va.l51. Wied.LH.90.
kontent, adi. [kcon'tæn'd, kon-] (i bet. 2

ogs. kontant. JKamp.Da.Folkeminder.(1877).
75. Feilb.). (jf. sv. vara kontanta, være in-

time venner, ty. kontent og kontant (i forb.

mit einander kontant sein, være gode ven-
ner); fra fr. content, af lat. contentus, til-

freds, fornøjet (til continere, se Kontinent;
jY. Kontenance)) 1) (nu næppe br.) tilfreds;
fornøjet. Moth.Conv.Kt85. JBaden.FrO.
Meyer.^ 2) i forb. være kontant ell.(dial.)

kontent (med), (især jarg. ell. dial.) være
fortrolig ell. enig (med), han er da svært
kontent med J. S. Skjoldb.NM.141. Feilb. vi
er ikke rigtig kontante for tiden

i

konter-hande, adj. seH.kontrebande.
-bog, -fej (c), se Kontra-bog, -fej(e).

Kontinent, et ell.f en (Heib.Pros.IlI.
252.IV.399). [kconti'næn'ri] ;^<. -er. (<i/. kon-
tinent, eng. continent, af lat. (terra) conti-
nens, sammenhængende (landomraade), præs.
part. til continere, holde sammen; jf. Konte-

nance, kontent) fastland (i modsætn. til

ø); uden for fagl. (geogr.) spr. ofte (CO) i

best.f.om det europæiske fastland (navn-
lig i modsætn. til England/ Da Continenten,
for ikke mange Aar siden, først gjorde Be-
kjendtskab med Shakspeares Værker.jHeifc.
Fros.III.252. (Byrons) Heltedød gjør et
uhyre Indtryk paa alle Continentets For-
fattere (Brandes.IV.5: paa alle frembrin-

10 gende Aander udenfor England/ Brandes.
E.13. EHannover.NA.276. Steensby. Geogr.
107. kun en Landstrimmel paa 60 Kilo-
meter knytter (Danmark) til Kontinentet.
Til8k.1918.II.64. Middelhavet, de tre Kon-
tinenters YidiY.smst.1928.1.323. CP konti-
nental, afZ/.[k(nntinæn'ta'^] (<i/. kontinen-
tal, eng. continental; til Kontinent) som hører
til, angaar et fastland, især: det europæiske
fastland. Meyer.^ i Skotland har . . Latinen

20 altid været udtalt paa en Maade, der mere
stemmer med kontinental Brug. VilhThoms.
Afh.II.440. Kontinental-, i ssgr. til

kontinental: fastlands-, -(af)spærring^,
en. (hist.) om den af Napoleon I forsøgte
spærring af det europæiske fastlands havne
for engelske skibe; fastlandsspærring. -af-
spærring: OpfB.^VI.54. -spærring:
Hage.^415. -bevægelse, en. (geogr.)

d. s. s. Kontinentbevægelse. SaVXyil.987.
30 -bolge, en. (geogr.) om den stigning i hav-

overfladen ind mod kysterne, som skyldes fast-
landets tiltrækning afvandet. Sal.VIII.591.
-magt, en. (hist.) spec. om (hver af) det
europæiske fastlands magter. SaVXIY.471.
-sokkel, en. (geogr.) den sokkel, hvorpaa
kontinenterne hviler (og hvis overflade be-

grænses af kurven for 200 meters havdybde).
Steensby. Geogr.114. Sal.VIII.590. -spær-
ring, en. se -afspærring, -system, et.

40 (hist.) om Napoleon Fs system ell. plan an-
gaaende fastlandsspærringen (jf. -(af)spær-
ring/ MilConv.II.322. som en Følge af
Kontinentalsystemet og Søkrigen (var)
Handelen stærkt lammet. Thorsøe.EM.80.
Sal.^XIV.471. Kontinent-bevægel-
se, en. (geogr.) om den bevægelse (hævning
ell. sænkning) af fastlandene, som kan iagt-

tages paa grund af forskydninger af grænsen
mellem hav og land f^,//: Kontinentalbevæ-

50 gel sej. Uss.AlmGeol.25. -forskydning,
en. (geogr.) om kontinenternes bevægelser i

horisontal retning. NaturensV.1.49.
Kontingent, et ell. f en (Klevenf.UJ.

186. Cit.l741.(AarbVejle.l924.117). FrSneed.
1.50. JBaden.DaL.78). [kconteii'gæn'c?] flt.

-er. {ty. kontingent, fra fr. contingent, af
lat. cdntingens, præs. part. til contingere,
berøre, angaa ; jf. Kontsikt) bidrag; an-
del; især (tO): bidrag (navnlig: af trop-

f^per ell. penge), som man har for-
pligtet sig til at yde til et fælles-
foretagende. Moth.Conv.K186. Dantzig
(er) erindret om at anskaffe deres Con-
tingent til Riget af 375. Soldater. LTid.
1725.84. Naar nogen Brøst kommer paa
Skolehuset besørger jeg . . den uopholde-

8'
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lig repareret, hvorimod de andre Lods
Eiere strax betaler til mig . . en Contin-

gent af hvad Reparationen har kostet.

CiU741.(AarbVejle.l924.117). (jeg) avan-
cerer . . til Major, og bliver . . comman-
deret ud med det danske Contingent.
Eeib.PoetVII.183. Hele det Kontingent
af fine Folk, som den lidt tyndtbefolkede
Egn kunde stille . . var indbudt til Møde.
Top8.II.201. Dødeligheden mellem Hitte-

børn var meget stor, og . . de leverede
et stort Kontingent til Forbrydernes og
Skøgernes Klasse. Høffd. Rousseau. (1 912).

4:7. jf.: hun var Fransk af Fødsel og havde
fulgt sin Mand herover 1818 med de dan-
ske Contingenttropper. Ing.EF.V.44.

II
fastsat betaling for en vis ydelse, tjeneste,

rettighed olgn.; nu især: (aarligt) med-
lemsbidrag til en forening, ieg (har) end-
nu ikke . . faaet enten Hr. Etats Raadens
contingent for det forige Aar, ei heller

den Gave, Han til Selskabet har distine-

ret. -Law^e6efc.^re«;e.i54. gick ombord paa
Pacquet-Baaden imod Kl. 9 efter at hafve
betalt den ordinaire Contingent for Pas-
sagen, som hører Kongen til. Klevenf.RJ.
186. MO. En Hovedvanskelighed, som
Sygekasser have at kæmpe med, er Spørgs-
maalet om Kontingentets Størrelse. iVa-

tionaløkonTidsskr.I.61. kontingentet er fast-

sat til 5 kr. aarligt
j

CP Kontinnation, en. [kmntinua-
ijo-'w] Høysg.AG.102. flt. (1. br.) -er. {ty. kon-
tinuation, eng. fr. continuation, af lat. con-
tinuatio, vbs. til continuare, se kontinuere;
nu l.br.) 1) til kontinuere 1: vedvaren;
vedbliven; fortsættelse (2), Moth.Conv.
K186. alle Rettsindede havde gierne øn-
sket Continuation af Rigernes Forbindelse.
Holb.DH.II.196. 2) <iZ kontinuere 2: fort-
sættelse (3); ogs. konkr., om hvad der fort-

sætter, skal følge efter noget andet. Vi maa
drikke Barsel-Konens Skaal i det rin-

geste, og paa en lykkelig Continuation.
JIolb.Bars.IV.4. (jeg har publiceret) en Con-
tinuation paa (nu: hi) den sidste Danske hi-

stone.sa.Érv.36. Forfatterne . .lover Ugent-
lig at lade udgaae Continuationer af dette
Skrift. LTid.1737.441. For meddeelte Nyt
er overmaade forbunden, og beder ved
Leilighed om continuation. Langebek.Breve.
186.

II
hertil (jur.) ssgr. som Kontinuations-

klage, 'Stævning (Forordn.'^^f&l 751.§7), -søgs-

maal, -udlæg, se SaUXIV.472. konti-
nuere, V. [kcontinu'e'ro] Høysg.AG.71.
præt.-eée ell. (sjældnere) -te; part. -ti ell.

(som adj. oftere) -t (se bet. 1 slutn.). vbs.

Kontinuation (s. d.). (ænyd. d. s., ty. konti-
nuieren, fr. continuer, af lat. continuare,
gøre sammenhængende, fortsætte; jf. konti-
nuerlig, Kontinuitet) I) (nu næsten kun
(fagl.) i part. brugt som adj., se ndf.) ved-
vare; vedblive; fortsætte (2). Endeel
sætte, at Nilus eengang om Aaret skal
begynde at voxe, nemlig ved den 12te

Junii, og continuerer til den 18. Julii.P^w^.

DF.987. Medens Stokholm saaledes var
beængstiget, continuerede Belejringen for

Csi\mar.Molb.DH.I1.107. hvis de havde
continueret deres March, som de begyndte.
Heitm.Physik.37. \\ præs. part. brugt som adj^

Derimod siges: hvad er det for en klap-
pen, jeg hører? . . man forståaer da en con-
tinuérende klappen. Høysg.AG.S9. (med.}
i /brft.sow kontinuerende feber, sme r-

10 te, vedvarende feber, smerte. Panum.202.
SaUXIV.472.

\\ perf. part. brugt som adj.

SaUXIV.472. kontinuert spektrum,
(fys.) spektrum, hvor de forsk, farver gaar
jævnt over i hinanden. Hag.IX.51. JørgJør-
gensen.Filo8.Forelæsninger.(l 926).254. 2) f CP ,.

nu 1. br.) begynde (en afbrudt virksomhed)
paa ny; genoptage (en handling) efter

en pause; fortsætte (8). Henrick trækker
hans Hoved til sig og continuerer sin

20Tl2i\e.Holb.llJ.IY.6. Den (o: disputatsen)
skal blive continuered med 5 andre. sa.

Tyb.III.4. CPont.HR.48. kontinuer-
lig:, ^^.j- [kcnntinu'e'rli] {ænyd. d. s., ty..

kontinuierlich; til kontinuere) 1) GJ om
tilstand, virksomhed: vedvarende; ved-
blivende; uafladelig; uafbrudt, min
continuerlige Vanhelsen havde hindret
den naturlige Lyst, jeg har til at studere.
Overs.afHolbLevned.207. en continuerlig

») Skrigen fra Parterret, som foraarsagede,
at mand ey kunde høre et Ord. Klevenf.
RJ.122. Deres poetiske Udgydelser (har)
været en eneste . . fortsat og continuer-
lig, chronisk .. Brægeni SvLa.AB.123.

\\

som adv. LTid.l722.Nr.l3.6. Aar 1598 St.

Michels Dage reyste sig en forfærdelig
Storm, som varede continuerlig et heelt
Fierding Aar indtil Snel. Borrehye.TF.436.
2) CJ om tilstandsforandring, udvikling, over-

AO gang osv.: som foregaar jævnt, uden
spring; hvis enkelte stadier ell. trin
glider jævnt over i hinanden, en kon-
tinuerlig Overgang mellem de forskellige^

Jordperioder. Høffd.LT.37. en kontinuer-
lig Ssimmenhæng.VilhAnd.Litt.IV.350. Om
Bebyggelsen (i Kbh.) har været kontinu-
erlig fra Stenalderen til den historiske
Tid, er . . et aabent Spørgsmaal. l?is/j\f

Kbh.I.417.
II
som adv. det er charakteri-

50 stisk for den hele Proces, at den er fore-
gaaet kontinuerligt, uden Spring eller

Brud. ABDrachm.AH.15. 3) (fagl.) om ting.

II
om maskine olgn., som er, kan holdes i

uafbrudt virksomhed, gang. kontinuerlig
Pressemaskine. OpfB.UILSOl. kontinuer-
lige Elevatorer. SaWII.87. || kontinuer-
lige rør, trærør som bygges (paa stedet)

fortløbende (i modsætn. fx. til mufferør, som
samles af de enkelte færdigtlavede rørstyk-

60 ker). Stienson.B.11.177.
O Kontinuitet, en. [ktnntinui'te'rf]

{fra ty. kontinuitåt, fr. continuité, af lat.

continuitas, til continuare, se kontinuere)
m. h. t. de enkelte dele af et hele: uafbrudt
sammenhæng ell. følge; nu især (jf. kon-
tinuerlig 2) m. h. t. udviklingsgangen i en-
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sag, et forhold osv., hvis enkelte dele hygger

paa og glider ujævnt over i hinanden. *Her
er Alt kun sig selv og discret,

| Og i Alt

dog kun Continuitet. Heih.Poet.X.220. Alle

videnskabelige Teorier gaa ud paa at fast-

sætte Ensartethed og Kontinuitet mellem
de tilsyneladende forskelligartede Led i

Fænomenernes Række. Høffd.Psyk.^ 269.

(reformationen) medførte et brud i den
sociale kontinuitet og et tilsvarende kraft- lo

spild. ABDrachm.fLetterst.tidskr. 1919.557).

Konto, en. ['kcnnto] best.f.-en ['kcDU-

,to-'an] /^<.-er[ik(nn|to-'8r] (Adr.^^lxl762.sp.l.

jf. Saaby.') ell. (især r) konti ['kcnncotK-')]

(Meyer.^ ORung.VS.57. Eage.^1185. jf.
Saaby.''), {fra ital. conto, regning, til con-
tare, regne (aflat. computare, beregne); jf.
I. kontant, Kontor; især Y) 1) mellem-
værende i et (handels-, bankforetagendes)
regnskab vedrørende en enkelt person ^
{kunde, handelsforbindelse osv.) („fremmed
Iconto"); regning; især om det enkelte
regnskab (og den plads, det har) i en
hovedbog; i dobbelt bogholderi ogs. omregn-
skabsafdeling repræsenterende virksomheden
selv og omfattende alle poster af samme art

(som fx. forskydninger i kassebeholdning,

varelager osv.) i regnskabet („egen konto")

(jf. ssgr. som Balance-, Fornyelses-, Ge-
vinst-, Husholdnings-, Inventar(ie)-, Kasse- 30

konto ofl.). Moth.Conv.K186. med en hver
Prænumeration holdes en aparte Conto.
LTid.1730.694. seigt Arbeide og rigtig

€onto, det har nu altid været mit Valg-
sprog. ^er^s.PP.i6<9. Forlaget har i Øje-
blikket . . henved 20.000 Konti for Bog-
købere. PLevin. (Tilsk.1920.II.429). Tak,
vil De sende det (o: varerne) til Villaen
og sætte det paa Kontoen. OOtt.Med unge
Øjne.(1921).S2. Beløbet bedes De god- 40

skrive min Konto.Lm^v. Naar . . Nogen ind-
sætter Penge i en (bank) . . siges han at

have aabnet en Konto i Bsinken. National-
ékonTidsskr. 1.115. jf. aabne 3.1. spærre,
overtrække en konto, se spærre, over-
trække.

II
a conto, i, paa regning; som

afdrag (paa mellemværende), betale a Konto.
Ludv. — i adjektivisk anv. : en a conto ud-
betaling

i II
død konto, om konto, som

ikke er en personlig konto; især om „egen 50

konto" (jf.1.28 ovf.). Sal.UIl.553. Hage.*
1135. levende ell. personlig konto,
f,
fremmed konto" (jf. ovf. 1. 21f.). smst. konto
kurant, se Kontokurant. 2) (uden forforb.
paa den konto især tO) overf. Evigheden,
som fører hans Conto, maa opføre Til-
standen i Synd som ny Synd. Kierk.XI.
215. man kan betages af Sorg ved at se
en Sørgende, uden for egen Konto at

have nogen Grund til Sorg. CLange.NF. 60

91.
II
paa den konto {fra forb. som skrive

noget paa ens konto, tilskrive, tillægge en
(ansvaret osv. for) noget; jf.: meget, som
hidtil gik paa Karl Marx' Konto, (skyldes)
i Virkeligheden . . Engels' Indgriben. Tilsk.

1921.1.142) under denne forudsætning;

af den grund; paa grundlag deraf.
Æsthetisk Høimod kan ikke hjælpe; thi
?aa den Conto vover man ikke Sligt. Kierk.
11.154. Sørens forulykkede Arm havde
Maren F. tjent godt paa . . naar hun gik
rundt og tiggede paa denne Konto. Wied.
S.216. han (er) religiøs, og på den Konto må
der tilgives ham meget. TomKrist.LA.14.
Kontoir, et. se Kontor.
Konto-kurant, en. [kcnntoku'nsn'ei]

(tidligere undertiden skrevet i to ord Konto
Kurant. Sal.ll.538.jf.Conto courant.Me^/er.'
— (nu sj.) m. ty. (ital.) form Kontokorrent.
SaUXIV.473. Meyer.^). flt. -er. {ty. konto-
korrent, fr. compte courant, fra ital. conto
corrente) t løbende regnskab over mel-
lemværende med en forretningsfor-
bindelse, med hvem hver enkelt forretning
ikke afgøres fuldstændig for sig; løbende
regning; ogs. om (hel- ell. halvaarlig) ud-
skrift af dette regnskab. KiøbmSyst.1.78.
MCBech.U.61. BegnebKøbm.III.5. Ludv.
Kontor, et. [kon'to-V, kcnn-] (nu sj.

skrevet Comptoir. FrSneed.I.171. Rrz.III.73.
X.114. Contoir (Kontoir). Holb.Stu.II.S.
Slange.ChrIV.409. Høysg.AG.40. ChrBorup.
PM.llL HandelsO.(1807).4L HCAnd.L.44.
t Comto(i)r. Slange.ChrlV.749.1128. HCAnd.
L.42. dial. ell. vulg. Kantor. Beenb.1.247.
Slange.ChrlV. 216. Høysg.AG.40. Oversk.

Com.V.123. Ponf.FL.15. Kalk.IL480(sjæll.,

fynsk). OrdbS.(fynsk,bornh.). jfFeilb.). flt.

-er. {ænyd. kontor, kantor, kuntor, gennem
ty. kontor, nt. holl. kantoor, fra fr. comptoir^
i^aZ. contore, til /a<. computare , regne, be-

regne; jf. I. kontant. Konto samt Kontorist,
Kontorius, kontorsk || m. h. t. formen Kan-
tor jf. Kamis-, Kanditor for Kommis-,Kon-
ditor samt Kantusse, Gardin)

I) lokale, hvor de til en (privat ell.

offentlig) virksomhed ell. institution hø-
rende skriftlige ell. regnskabsmæssige
arbejder udføres (jf. Bureau^; ogs. om,

det dertil knyttede personale ell. den dertil

hørende virksomhed, (til betegnelse af et sted-

forhold bruges konstruktion wi. paa foran
Kontor (se ndf); ogs. (nu sjældnere) m. i:

Reenb.1.247. Holb.Stu.IL4. 'ChrBorup.PM.
in. Hrz.III.73.X.114. vor Departements-
chef eller, som han i Contoret altid kald-
tes, „Conferentsraaden^.ScAacfe.^i^^. Gaaer
I kun op paa Contoiret Skriver-Karle og
confererer Brevene med hinanden. Holb.
Stu.II.3. En Person . . søger Condition
som Copiist eller ved andre Leyligheder
paa et Contoir eller Skriverstue. Adr.^^/i

1762.sp.l6. Secretair i et kongeligt Contor.
Heib.Poet.yi.244. *Smaatyranner paa de-
res Kontorer. 2)rac^m./>.48. han havde i

sin Tid været Kok . . var nu noget paa
et Kontor. Jørg.Liv.y.l3. en ung, livs-

glad Pige, noget paa et KontoT. Ekstrabl.

^/iol919.2.sp.4.
Il

i videre anv., om ældre, udenl.

forhold: handelshus; især om de hanse-
atiske handelsorganisationer i frem-
mede lande, de Wendiske Stæder . . bygde
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der (o: i Bergen) et Contor, hvorpaa hol-

dis 2. Oldermænd oc 18. Actiner eller Raad.
Pflug.DP.24. Holh.Berg.205if. Et af de stør-

ste Contorer i Hamburg er gaaet Fallit.

VSO.I.570. Czar Iwan havde ødelagt det
engang saa mægtige hanseatiske Kontor i

Novgorod. CPalM.0.422. Arup.H.16.
2) (foræld.) (skabs- ell. skuffe-) møbel til

at skrive ved. Moth.KéO. et Skuffemøbel
(Kontor) af malet Egetræ. FortNut.IV.224.
smukke Skabe og Kontorer (Skabe paa
Boråfod). VortHj.IV2.8.

3) videre anv. af bet. 1. 3.1) (soldat.) om
arrest; i forb.som\ære paa kontoret,
sidde i arrest. DSt.1918.58. 3.2) (vulg. ell.

dial.) især i best. f.: retirade; W.C. KNy-
rop.OL.1.53. Feilb. OrdbS.(bornh.).

CLontor-, i ssgr. til Kontor 1 ; fx. (for-

uden de ndf. medtagne): Kontor -arbejde,
-artikel, -bog, -fag, -folk, -forretning, -frak-

ke, -fuldmægtig, -gummi, -inventar, -jakke,

-kalender, -lampe, -lineal, -liv, -perso-
nale, -pult, -sag, -skrivetøj, -virksomhed.
-assistent, en. assistent paa et kontor;

spec. (emb.): assistent i et ministerielt kontor
(rangerende ml. almindelig kontorist og sekre-

tær (assistent)). LovNr.52^VHl898.§6. Sal.^

XIV.478. -betjent, en. (nu næppe br.)

underordnet person paa et kontor; kontorist.

Wess.98. Skr.''1x1817. bringe mange Pa-
pirer og Regnskaber i Orden, som han
ikke vil overlade til sine Contoirbetjente.
CBernh.VII.147. Hostr.GE.83. -bnd, et.

person, der forretter budtjeneste paa (for)
et kontor. S&B. LovNr.52^N^1898.§6. Hør-
lyk,UT.164. -chef, en. chef for et kontor;

spec: embedsmand, som har ledelsen af et

ministerielt kontor. GHLund.KA.282. For-
ordn.^^/il821.§15. Ask var nu blevet Kam-
merraad og Kontorchef i et Revisions-
kontor. Goldschm.VII.572. (han) var i Aa-
renes Løb bleven Kontorchef og stod til

at blive Departementschef. ChrEngelst.(Berl
Tid.''^/il925.M.2.sp.5). -dame, en.(talespr.)

kvinde, som er ansat paa et kontor; kvindelig

kontorist. Kbh.^%1913.4.sp.4. Buchh.DE.71.
-flag;, et. ^ om et rederis private, særmær-
kede flag, som føres af rederiets skibe. Scheller.

MarO. SaUVlII.666. -haand, en. (jf.
Haand 5.2 samt -skriftj. Ing.LB.1.63. en
flydende Comptoirhaand (Bergs.PP.H26

:

Kontorhsiand). Bergs.PP.131. -hold, et.

(emb.) (udgifter til) opretholdelse af et kon-
tor, de med Contoirhold, Reise-Udgifter
eller deslige forbundne Embeder. Lov^/i
i85i.^4.j7.:Kontorholdsgodtgørelse.
Cirk.ysl862. SaUXIV.474.
Kontorist, en. [koDnto'ris^l, ogs. kon-]

(nu næppe br. skrevet Contoirist. Skr.^l'il832.

Comptoirist. Meyer.^ Comptorist. Cit.1848.

(RibeAmt.1915.31)). flt. -er. {fra ty. konto-
rist; til Kontor) person, som er ansat
paa et kontor; nu især: underordnet
medhjælper paa et (handels)kontor (jf
ogs. u. Kontorassistent^. JBaden.FrO. *De
ædle Kræmmersvende

| Og Contoristers

Flok. Winth.V.120. »Adam maalløs stod . . f

Da vakte ham de Ord af Contoristen:
|
Tolv

Skilling VoTio.PalM.IV.816. LovNr.52^^/i
1898.§6. Krak.l921.1.713. Kontorist-
inde, en. (jf. Kontordame; især m) kvinde-
lig kontorist. Pol.^Vil927.12.8p.5. TelefB,
1928.1.678.
Kontorins, subst. [kon'to'rius, kon-]

{afl. af Kontor) især i forb. hr. kontorius,
10 som (spøg. ell. især nedsæt.) betegnelse for

en person, hvis anskuelser, ytringer osv. er

kontormæssige, traditionsbundne, stivnede, ikke

gaar uden for reglement ell. forskrift, de af

Hr. Kontorius og Hr. Politikus fabrikerede
Begreber.Rørd.HS.157. med Hr. Kontorius
mente man en Mand, der sad udenfor det
hele og vilde klemme den fremstormende
Samfundsudvikling ind i en bestemt Me-
kanisme. DagNyh.^^l\1925.1.sp.l. en kold

20 og følelsesløs Kontorius, for hvem kun Tal
og Debet og Kredit gjorde Udslaget og
bestemte Livets Gang. lU.Familiejournal.
^V6l928.11.sp.l.

Kontor-kop, en. (nu lidt gldgs.) stor

(tarvelig) kaffe- ell. tekop, store Contoir-
kopper med Fad. Adr.yBl762.sp.l5. PMøll.
1.294. JakKnu.GP.115. Const.Kogeb.244.
Feilb. -mand, en. (j/. -dame, -menneske^,
en bekjendt, dygtig Contoirmand.IZC^wd.

30 XI.251. til Medhjælp i Forretningerne be-
nyttede han en Brodersøn, et ægte Exem-
plar af en dannet ung Kontor- og Penge-
mand. Goldschm.VIII.184. Han mødte i

Finansudvalget præcis som en Kontor-
mand. SørMj9./iJ.i54. middelhøj, nærmest
spinkel . . noget bleg. Lorgnetter uden
Indfatning, ligner nærmest en Kontor-
mand, Po^i7iÆJ.V5iP^5.i. -menneske, et.

(undertiden lidt nedsæt.) person, som arbej-

40 der paa et kontor (og som er præget af sin

virksomhed). Det er Kontormennesket i

mig, der slaar mig ihjel som Menneske.
Goldschm.VI.465. nogle gamle skimlede
Kontormennesker. Schand.UM.12. -mæs-
sig, adj. i sin oplivende Fortrøstning til

sin kontormæssige Færdighed i Pennen,
skrev han . . følgende Brev. Schand.SF.298.
kontorsk, adj. [kcnn'to'rs^, ogs. kon-]

(nu næppe br. skrevet contoirsk. MR.1702.
50 103.1754.135. comioirsk, Slange.ChrIV.1128.

t kantorsk, smst.173). (ænyd. contorisk, can-
torisk (i bet. 2)) adj. til Kontor 1. 1) (sj.)

kontormæssig. Det er en Fordring paa
Fremtiden . . alle saadanne Fordringer .

.

staa meget dybt under Ryttervexler; de
kunne aldrig naa al pari — jeg beer om
Forladelse, at jeg taler saa kontorsk. ^h'c^.
IV.523. 2) (foræld.) tilKonior 1 slutn.\ især
om bergensiske forhold, (bremernes) Com-

60 toirske Privilegier i Bergen. Slange.ChrlV.
1128. de gamle „kontorske"Købmænd med
deres Allongeparykker, Knæbukser og
lanffe ^iok^e.Bøgh.DD.1871.110. \\ i forb.

de Kontor ske, om de hanseatiske købmænd
i Bergen. MR.1702. 103. Holb. Berg. 202,
MR.1754.135.

i
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Kontor-skrift, en.fjf.-hasLnd). Kon-
torskrift læres paa . . 14 Dage. BerlTid.
^yiil904.MJ.Till.2.8p.l. -sted, et. (l.br.)

om en banks ell. sparekasses kontor i en
større landsby. SorøAmtstid.yelQlS.S.sp.G.

-stii, en. (sj.) kancellistil, var det Kjær-
lighedens simple . . Sprog, men hvorfor
lød det da i hendes Øren som Contorstiil.

CBernh.XII.74. -stol, en. stol, som anven-
des paa et kontor; skrivebordsstol; især om
en stol, hvis sæde kan indstilles til forskel-

lig højde. Gylb.XII.161. Commerceraad W.
. . sidder i det samme Contor . . hvor til-

forn hans Fader har siddet, paa en be-
vægelig Contorstol. Z^ierfe.7I2i.5^. Karl
fik . . Kontorstolen drejet op. Bang.L.290.

jf.: Det er nemlig ikke fra Tronen men
fra 100,000 Kontorstole af, at dette Ver-
densrige (o : Busland) styres. Brandes.X.
577. -stne, en. (1. br.) stue, afdeling paa
et kontor; ogs.: stue, som er indrettet til kon-
tor. MR.1844.344. (han) havde faaet en
egen lille Kontorstue ved Siden SLf.Pont.

LP.VI.133. cp -styre, et. O/. -vælde; 1.

br.) bureaukratisk styre; bureaukratisme.
FlensbA.^VeWSS.S.sp.S. CP -stav, et. især
i billedl. udtr. for ensformigt, sløvende kon-
torarbejde. Lad os rejse! Man sidder her
hjemme og slider og slæber og bliver
gammel i Kontorstøvet; lad mig komme
ud.Goldschm.II.365. Schand.SD.58. ORung.
P.40. -tid, en. den tid paa dagen, der ar-

bejdes paa et kontor, ell. hvor det er aabent.
Schand.AE.127. En Dag mødte Sandberg
ikke paa Kontoret . . Stephan gik op i

hans Bolig efter endt Kontortid. Tops.II.
543. Ludv. CO -Tælde, en, et. (jf. -styre

;

I br.). JD&H. UgensTilskuer.IV.(1913/14).
351.sp.2. -ærme, et. (1. br.) løst ærme,
som benyttes under kontorarbejde for at

skaane tøjet. VortEj.113.154.
I. Kontra, en. ['kcontrB] best. f. -en

[-itra-an] flt. -tr [-itra-'ar] 1)V^ ell. sport.)

forlwrtet for Kontra-fægtning, -hugning.
(Chr.VII) holdt af at slaas og havde man-
gen haard Contra med sine adelige Om-
givelser.VLange. Fra Struenseetiden.(1926).
40. billedl: jeg frygter, at Læserne vil se
Hr. S.s og min Kontra som en sportslig
Opvisning. OBenzon.(Tilsk.l921.I.327). 2)
(aial.) forkortet for Kontradans olgn. Ber-
linerkontra. Beskrivelse af da. Folkedanse. I.

(1901).17. .7/. Kontra otte.smst.II.(1904).!3.

3) (nu næppe br.) forkortet for Kontraalt.
Meyer.^198. II. kontra, ubøjeligt adj.

['kwntrB] {af IIL kontra ell. af Kontra- i

ssgr. (°jf. bet. 1); sml. kontrarig, kontrær)
1) (nu næppe br.) som hører modstan-
deren til, er stridende mod, modsat
noget olgn. slaae sig til det contra Par-
thie. Slange.ChrIV.461. vAph.(1759). 2)
(dial.) overf.; om person: tvær; genstri-
dig; uomgængelig; om forhold: som vol-
der en bryderi, vanskelighed olgn.; som
gaar en imod. det er en kontra tid vi
lever i. Feilb. Du er altid saa kontra. Ordb

S.(sjæll). Han har det lige kontra (o: er

lige optaget) altid. OrdbS.(Fyn). i år har
vi ikke haft nogen kontra høst imod tid-

ligere. OrdbS.(Lyø). III. kontra, præp. og
adv. ['kcontrB] (fra lat. contra) 1) som præp.:
imod; over for (i kamp, retssag, vædde-
strid osv.). Sagen . . Ungkarl Lars Chri-
stophersen i Bagerup contra Huusmand
Hans Marcussen i \inåbers. Hylling.HJ.

10 24. S&B. Femmasteren Jkøbenhavn^s
Tilstedeværelse i Londons Dokker har
gjort Spørgsmaalet om Uddannelse i Sejl
kontra Damp aktuelt i Storbritannien.^erZ
Tid.'ya925.Aft.l.sp.l. Spørgsmaalet: den
enkelte kontra Tilværelsen. Buboiv.HCA.
101. 2) som adv.: imod; igen; tilbage.
Moth.Conv.K186. || især m. h. t. fægtning,
hugning olgn. (jf. Kontra-fægtning, -hug-
ning samt 1. Kontra 1). i min Fægtetime

20 falder Masken af, idet jeg vil gjøre et

Udfald; Den, der hugger contra, kan ikke
standse sit Hug og jeg faaer det i Hove-
det. -ff^ierfc. 71. 580. Kontrafægtning ..er
den gjennemtænkte Anvendelse af Reg-
lerne for Fægtningen, som ere lærte i

Lektionen. Denne ophører imidlertid ikke,
fordi der fægtes Kontra (o: saaledes som
man selv (uden kommando) finder for godt).

IdrætsB.11.710. billedl.: Ida smilede prø-
30 vende til mig, jeg modstod prøven og

smilede ikke kontra.. Hjortø. SJ. 36. \\ om
opposition i diskussion olgn. En Skræder
meener, at hans Haandverk er bedre end
en Skomagers, en Skoemager meener con-
tra (o: det modsatte). Clitau.PT.Fort.l. di-

sputere contra (o : opponere). Meyer.^198.
nu især i forb. pro og kontra ell. (of-
test) m. rent lat. form pro et contra, til

forsvar for og angreb mod (en mening); for
40 og imod. Man maa jo i alting høre hvad
som kand siges pro og contra, og aller-

mest i saadan vigtig ^ag.Holb.Pern.1.7.
sige baade Pro og QojitT2i.vAph.(1759).
Hraja, — i denne bag lader sig jo si^e
en heel Del — baade pro et contra. Fritz
Jurg.nr.36. jf. (nu næppe br.): vide baade
Pro og Contra. vAph.(1759).

|| (1. br.) om
modspU olgn. spille kontra, spille paa
de betingelser, at man enten ikke vinder ell.

50 vinder det dobbelte af indsatsen. Meyer.^198.

II (f(^9^-) »w. h. t. maskine olgn., i forb. som
slaa kontra, trykke, slaa en maskindel
olgn. tilbage, hvorved maskinen bremses,

standses ell. sættes i tilbagegaaende bevægelse,

jf.: Øv Dem . . i (ved cyklekørsel) ned ad
Bakke at bræmse Maskinen blot ved at

træde kontra med Fødderne. Cz/de/it. 57.

nu især billedl.: gøre modstand mod, søge at

bremse, standse en udvikling; slaa om (til

60 ny holdning, ny mening olgn.). naar der
bliver Tale om den sociale Udvikling .

.

saa slaar han (o: Jakob Knudsen) kontra.
Pol.^^/9l907.3. hvis man mærker, at Den,
man taler med, er ganske uimodtagelig
for en spøgefuld Form, bør man øjeblik-

kelig slaa Kontra med en rask Passage
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over i det kedelige. EOad.TT.154. Der-
efter begyndte Kommissionen sit Ar-
bejde, men pludselig slog Læge S. kon-
ivdi.Pol'>lul924.5.8p.3.

Kontra-, i ssgr. (ogs. Kontre-, se Kon-
treadmiral, I. Kontrebande (m. afl.) samt
u. Kontra-balance, -batteri, -dans, -fej,

-march, -mine(re), -part, -revolution(ær).
— nu næppe br. i rigsspr. Konter-, se u.

Kontra-bog, -fej
; jf. Feilb. u. kontradans^.

(formen Kontre- fra fr. contre-, af lat.

contra; ofte er fr. laaneord med Kontre- i

da. omdannet til Kontra-; jf. ChrMøll.RS.
1.39) af III. kontra (jf. Mod-j; som eksem-
pler paa ndf. udeladte ssgr. kan nævnes:
1) betegnelser for angreb, beskyldning olgn.,

der finder sted som svar paa et angreb, en
beskyldning olgn.; fx.: Theologi (har) med
saadan Iver . . stridet derimod, at mand
allereede tæller 45 Contra-Skrifter, som i

Trykken ere udkomne.LTid.1737.778. Vid-
ner eller Contravidner sithøres. MB.1745.
924. Ved disse der udi Ungern forefaldne
Toge og Contra-Toge . . blef og Hertug
Friedlands Krigs-Magt saaledes formind-
sket og snart øåelsigt. Slange. ChrIV.587.
Contr3L-Beskyldmng.vAph.(1759). Man mis-
forstaae mig heller ikke saaledes, som var
det paa nogen Maade min Agt, hvis der
fra Regjeringens Side toges slige Forholds-
Regler mod mig, da, om muligt, ved Hjælp
af Folke-Bevægelse see at contrademon-
streie. Kierk.XIV.90. 2) om handling, for-
holdsregel, der tager sigte paa at ophæve ell.

danne modstykke til noget andet; dels m. h. t.

gengældelse, besvarelse af hilsen olgn.: Con-
tra-Salutationen af samme Fæstninger .

.

skeer med ligesaa mange Canon-Skud,
som dennem er blevet givet. Cit.l731.(Sø-
krigsA.^Mmm4f'). (skibene) erholde et lige
Antal i Contrsi-SsilvLt. MB.1822. 218. dels

m. h. t. ophævelse af noget, opstilling af mod-
sætning, modstykke olgn. : Contra-Befalning.
vAph.(1764). Hvad har man at iagttage
ved at spadsere? For at besvare dette
Spørgsmaal, maae man først giøre en Con-
traqvæstion: Hvad spaserer De for? Tode.
VI.284. 3) om hvad der er anbragt paa den
modsatte side af noget, ofte som modstykke,
pendant til noget andet. Oberstlieutenan-
terne bære en Epaulet paa høire Skulder
. . men paa venstre Skulder kun en Con-
tra Epaulet, nemlig en Epaulet uden Fraig-
niers, altsaa blot B\2LdetMB.1816.359. der
kunde knap udtrykkes noget (o: materie) af
den lille Aabning og det blev nødvendigt
at gjøre en Contraaabning ved den anden
Ende af Svulsten.MHSaxtorph.CliniskChi-
rurgi.L(1877).19. Til at faa Figurerne (o:

paa film) til at løsne sig frit fra Baggrun-
den har man et udmærket Hjælpemiddel
i Kontrabelysning, nemlig ved at sætte
en Lysgiver i Baggrunden. UGad.Filmen.
(1919).80. 4) J^ betegnelser for toner, der er
beliggende i kontraoktaven, fx. Kontra-C,
Kontra-E osv. (se fx. SaUXIV.475); Dob-

belt-Kontra-C osv., betegnelse for C osv.,

der er beliggende i dobbeltkontraoktaven (se

fx. MusikL.1.153). -admiral, en. se Kon-
treadmiral, -alt, en. (efter ital. contr'alto;

jf. 1. Kontra 3) J" den dybeste altstemme.
Geb.MusK.63. -appel, en. (jur.) det at

kontra-appellere. Sal.^1.885. \\ hertil Kontra-
appel-stævning. Forordn.^yil828.§18. SaUI.
885. -appellere, v. (jur.) om den appeU

io indstævnte : appellere samtidig med modpar-
ten. SaVI.885. -balance, en. fKontre-.
JBaden.FrO.II.32). (fagl.) vægt, der holder

noget i ligevægt olgn.; modvægt; kontravægt.
Kontrabalancen i Watts JParallelogram.
TeknMarO. -balancere, v. 1) (fagl.) i

egl. bet: danne modvægt mod. TeknMarO.
2) (nu sj.) billedl.: modvirke; opveje. Kon-
gens fornemste Øjemerke var at under-
støtte de forfaldne Protestantske Sager,

20 og at contra ballancere den store-Øster-
rigske Msigt. Holb.DH.II.680. den Nytte,
(udlændinge) virkelig gjøre Landet ved at

bringe nogle Penge her ind for lidet at

kontrabalancere de enorme Summer, som
vi aarligen i den samme Hensigt ud-
hTmge.PAHeib.US.100. -band(e), -ban-
dere, osv. se Kontrebande osv. -has, en.

(efter ital. contrabbasso
; jf. -violin) J^ det

største og dybest klingende strygeinstrument
X (i et orkester); basfiol; bas (111.4:); ogs. (især

jarg.; meton.) d. s. s. -bassist. vAph.(1759).
70. Skuesp.XI.410. Hvad kan Contrabassen
hjelpe mig, naar de andre Instrumenter
blive borte? Saa gaaer da ogsaa min
Concert i Skuddermudder I S^eift.Poe/.FJ.

111. Orchesterinstr.5. Nogle store sorte
Biller . . brummede som Kontrabasser.
JVJens.OM.63. -bassist, en. J" musiker,
der spiller paa kontrabas. BerlTid.^°/i2l904.

40 Aft.2.sp.l. PoWiol927.8.sp.6. -basnn, en.

c^ dyb basstemme i orglet. Meyer.^198. -bat-
teri, et. ('Kontre-. MilTeknO.52). ^ bat-

teri, anlagt imod (til bekæmpelse af) et

fjendtligt batteri; især om belejringsbatteri

til ødelæggelse af flankeringsanlæg. vAph.
(1759).70. SaUII.869. f -beregne, v.

revidere en sammentælling, regning; regne
efter (jf. -regning 1). Alle Regninger,
som Chefen erholder for gjort Indkjøb,

50 kan han . . lade contra-beregne førend
de udbetales. Cit.l794.(SøkrigsA.^Nnnn4v).
-bevis, et. modbevis; især (jur.) om be-

vis, der gives en debitor for, at han ikke

skylder en forskrivnings paalydende ell. kun
en del deraf. vAph.(1764).107. Lov^V^1861.
§59. Hage.* 768. -bog, en. (f Konter-.

Moth.Conv.K185)lf egl.: en kundes bog over,

hvad han skylder hos en næringsdrivende,

ført som et sidestykke til dennes regnskab
60 (for kontrollens skyld); bog (i alm. beroende

hos kunden), hvori den næringsdrivende ind-

fører de varer (med pris), som kunden af-
tager, enten fordi der købes paa kredit eller

(ved kontant køb) af hensyn til rabatten

(ved aarets udløb), flye mig Regningen,
jeg vil vise min Herre den, om den stem-
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mer overeens med vores Contrabog. Wi-
wet.D.6. MR.1801.37. om det er rigtigst

at have en Contra-Bog med Slagterne,

eller at betale strax. Kierk.1.389. Schand.
TF.1.102. billedl: *Han i Samvittighedens
Contrabog |

Strax sine Feil og Synder
efterslog. Wefi8.84. \\ indlaansbog; spare-

kassebog. JakKnu.A.334. 3Vj Vo for Indskud
paa Kontrabog, betalbar paa Anfordring.
Hage.*691. -bras, en. ^ om (hjælpe)bra-

ser, der opsættes paa raanokkerne paa mod-
sat side af de egentlige braser. SøLex.{1808).
35. Funch.MarO.II.25. Bardenfl.Søm.II.53.
-br«nd, en. ('Kontre-; MilTeknO.52). ^
udgravning til en kontramine. S&B. -ci-

tant, en. (jur.) betegnelse for den sag-

søgte, der har udtaget kontrastævning. VSO.
1.570. SaVXIVA?6. -daini>, en. (jf.
-strøm; fagl.) damp, der ledes ind i cylin-

deren for at tvinge stemplet den modsatte
vej og standse ell. bakke maskinen; især i

forb.give kontradamp. der blev givet
Kontradarap (j: paa et tog).Pont.LP.IV.
115. Scheller.MarO. Han bremsede af fuld
Kraft og gav sin Maskine Kontradamp.
Pol^Vel925.1.sp.4. -dans(, en. /^Kontrc-.

LTid.1724.256. Skuesp.IX.17. jf. Feilb.).

{tg. kontertanz, fr. eontredanse; omdannelse

af eng. countrydance , egl.: landlig dans,
bondedans; foræld.) en til Frankrig fra Eng-
land i beg. af 18. aarh. indført dans, hvor-

under de dansende bl. a. bevæger sig mod hin-
anden (deraf ordeis tilknytning til kontra;

jf. -sejr(e), I. Kontra 2). Jeg vil gjærne
beundre dem (o : danserinderne) i en Kon-
tradans eller en liden Entré. PAHeib.US.
247. Springpas (pas sautés) . . ere bruge-
lige i de franske Contradandse. Dandsek.
(180t).26. Kidde.J.144. MusikL.L153. Feilb.

OrdbS.(Loll.-Faister), billedl: *Da pludse-
lig ..

|
Omtumles i en Contradands hans

Tanker. PaiM.7Ji. »Nattens høje Stjerne-
kor

I

opføre Kontradansen. i^tc^.J.9.

kontradelig:, kontradi(g:), se kon-
trarig.

Kontra-fag^ot, en. J^ træblæseinstru-
ment, der staar en oktav dybere end fagotten.

OpfB.^VIlI.213. MusikL.I.153.
Kontrafej, et ell. (sj.) en (Heib.Poet.

1.476). ['k(nntrB|fai', koontrB'fai'] (nu næppe
br. Kontrefej ^contreféj. Éøysg.AG.40. Saa-
by.'), Konterfej (Moth.K296. Grundtv.E.95.
Heib.Poet.VIII.190), f Contre- (JBaden.
Fr0.71), Conterfait (LTid.1728.253)). flt.

-er (Holb.DH.II.911. Winth.ED.135. Ber
Lii8b.(KunstmusA.1921-23.128)).{ænyd.con-
trafey(e), conterfey, controfeyt ofl., ty. kon-
terfei, af mht. kunterfeit, eftergjort, fra fr.

contrefait, perf. part. af contrefaire, mlat.

contrafacere, efterligne; nu kun foræld, ell.

»PØff-2 jf'- „Bruges nu sielden." VSO.I.570)
1) billede (sjældnere: buste) af en person;
portræt. *At holde Vandet bort, forhindre
at det ey

| Forderve skulde let Dortheas
Contr2iiey.Holb.Paars.31. Albret Skeel, hvis
Contrafey staaer her foran. CPBothe.MQ.

11.706. *Min Fader var en ung Mand . .
|

Og deilig som St. Jørgen,
|
Hvilket endnu

kan sees
|
Paa Contrafeiet hisset.Winth.

HF.177. Modelleringen og Støbningen af
et Par Kontrafejer . . af Kongen og Dron-
ningen. BerLiisb.(KunstmusA.l 921-23.128).
Intet gyldigt Kontrafej af (Columbus) er
overleveret. JFJews.C.i^. 2) om afspej-
ling, afbillede af ell. sanseligt udtryk

\o for, legemliggørelse af noget (ofte i forb.

m. præp. paa ell. af); ogs.: sindbillede;
symbol. Vellyst er et falsk Contrafey
paa Himmerig, som Satan har afskildret
for Verdens Børns Øyne. Hørn.Moral.II.
97. *UIysses, Palamedes,

| De forestilles

jo som Dyders Contraie]. Holb.Paars.250.
*Du (o: Augustus) Landets store Ziir, Roms
Contrafey og Pille. Falst.0vid.114. Guds
ord er et budskab til os om vor salighed,

20 Guds hiertes contrafey, et middel tilvor for-

nyelse. Hersl.EnSand Christens Lyst. (1 730).
19. jf.: dette usselige Land med dets .

.

fattige Kontrafej af et Rof. JPJac.1.215.
3) om fremstilling i ord; beskrivelse, (ofte
i forb. m. præp. paa ell. af). »Paa Gunild
derfor jeg har givet Contrafey.Holb.Paars.
137. *(jeg) synger om Længsel og Savn;

|

Jeg giver af Glæden et Contrafei,
|
Og

Sorgen jeg tager i Favn. Hrz.D.IY.5. *Ak,
30 jeg vil tie stille,

| Jeg fik saa aldrig endt;
|

Og hvad har jeg vel ogsaa
|
Ved dit (o:

Sjællands) Contrafei fortjent. Winth.I.162.
kontrafeje, v. [kcontr^'faiOa] (f kon-
ter-. Moth.K290). -ede. (ænyd. contra-, con-
tro-, conterfeje, jf. ty. konterfeien, mnt. con-
trefe(i)ten; til Kontrafej; nu kun arkais.,

sj.; jf. kontrafejere) male et billede af en
person; portrættere. *Liigheden er ei

|

Paa denne Maade søgt . .
| Thi jeg for-

40 staaer mig ei paa Contrafeien
| I egent-

lig Forstand. Oehl. C. 145. JBaden.Fr0.71.
den skønne Jomfrues Af-billede (staar)

li-vagtigen for hans Øje som va-r det
kontrafejet af paa Væggen li-gehos.

JPJac.I.113. Kontrafejer, en. ("Konter-.

Moth.K290). (ænyd. contra-, conterfeier;
<t/ kontrafeje; foræld.) portrætmaler. Bor-
rebye.TF.570. Abrah. Wuchters, ansat 1639
som Kontrafejer ved (Sorø) Akad. Trap.*-

ys 111.23. kontrafejere, v. [kcnntrBfai-

•e-ra] (sj.) d. s. s. kontrafeje, disse, Ander-
sens gamle, trofaste Venner, fandt med
Beklagelse ham kontrafejeret i „Eginhard".
HSchwanenfl.A.107. Kontrafej ist, en.

[kcontrBfai'isrf] (foræld., sj.) d. s. s. Kontra-
fejer." en ringe Kontrafejist som Conrad
Bøhndel. EHannover.E.125.
Kontra-fiolon, en. se -violon. -for-

dring;, en. (jf. -regning 2; nu l.br.) en
60 persons fordring paa en anden person, som

helt ell. delvis ophæver dennes fordring; mod-
krav, -regning. vAph.(1764).107. Forordn.
"/il828.§7. S&B. -forsikring:, en. (for-

sikrings-spr.) d. s. s. Genforsikring. Hage.*-

327. -fægten (MilGonv.II.325) ell. (især)

-fæfftning, en. (^ ell. sport.) det at

XI. Rentrykt Vi, 1928
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fægte kontra (se w. III. kontra 2^; fri fægt-

ning (jf. -hugning samt I. Kontra \). Idræts

B.li. 710. -g^alop, en. (rid.) det, at en

hest under skoleridning bringes til at udføre
vendinger og volter til modsat side af den,

hvortil hesten er bøjet og galoperer. IdræisB.
11.820. Kontragallop paa smaa Volter.

PoU'^hl902.2.8p.4. -gift, en. (nu næppe
br.) middel, der ophæver en gifts virknin-

ger; modgift. LTid.1745.110. -gæld, en.

(nu næppe br.; jf. -fordring/ Contra-Gjeld
. . er den, hvori begge Parter ere gj en-

sidige hinandens Debitor og Creditor.

KiøbmSyst.II.OO.
Kontrahent, en. [koontrB'hæn'^] flt.

-er. (af lat. contrahens, præs. part. af con-
trahere, se kontrahere) \)'\ person, der
sammendrager, forkorter noget, ved
visse Regler læres . . saaledes at afkorte

saadanne Værker, at Contrahentens mue-
ligens giørende Anmærkninger siden be-
qvemmelig dertil kunde føyes.XTi^i.i 757.

71. 2) (især jur. ell. polit.) person, der
indgaar en overenskomst, kontrakt.
Undertiden forandrer en Contract ved
begge Contrahenters Samtykke sin Na-
tvLr.Holb.NF.(1728).I.258. Traktaten (inde-

holdt) en Tillægsartikel, i hvilken de høje
Kontrahenter gensidig forpligtede sig til

indtil videre at holde Traktaten hemmelig.
AFriis.( Tilsk. 1921 .1.112). kontrahere,
V. [kcnntrB'he-'ra] Høysg.AG.US. -ede ell.

(sj.) -te. vbs. Kontraktion (s. d.). (aflat.con-
trahere, sammendrage (sml. III. dragej; jf.
Kontrahent, Kontrakt) 1) (især med.; nu
l.br.) i egl. bet.: trække sammen (og saa-

ledes forkorte); spec. (nu næppe br.) om de-

formitet og stivhed p. gr. af gigt olgn. syg-

domme, (jf. I. Kontrakt 1, II. kontraktj; især

ipass. Leth.(1800).22. Pupillerne vare me-

fet contraherede. JournalMedChir.IV.228.
ingrene contraheres undertiden paa sam-
me Maade ved en chronisk Betændelse i

Seneskederne og Haandens Aponeurosis
palmaxis. JFBlic7i.Chir.II.449. 2) (sprogv.,

nu 1. br.) m. h. t ord: sammentrække;
forkorte, mens contraheres af medens.
Holb.0rthogr.109. disse tré contraherede
ord: Får, Mdr, Brdr. Høysg.AG.U. EJes-

sen. Gram.75. 3) (især jur. ell. polit.) ind-
gaa en overenskomst ell. kontrakt. Moth.
Conv.K186. en Umyndig kand vel con-
trahere til sin Fordeel, men ikke til sin

Skaåe. Holb.NF.(1728).I.254. Hvad nytter
det dog ved Lisitazion at kontrahere med
Folk, der i Tilfælde af Snee- og Isvintre,
aldrig kunne holde Gaderne frie? Politi-

vennen.1799/1800.1480. Letk(1800).22. Den
nuværende Regjering . . blev fordret for
Summer, som den forrige Regjering .

.

havde contraheret for. StBille.Gal.III.137.
Det var kontraheret mellem (ægtefolkene),
at (han) ialtfald skulde lade de Piger
være, de havde paa Gaaråen.JVJens.EE.
14. kontrahere Gæld (o: gøre, stifte gæld).
Meyer.^565.

||
præs. part. brugt som adj. de

contraherende Parter. Slange.ChrIV.1459.
MFont.AlS.H.
Kontra-hjul, et. (nu næppe br.). Jeg

skal nock vide i rette Tide at sette et

contra Hiul i denne Machine (o: hindre
planen). JRFaulli.N.26. -hng, et. ("^ ell.

sport.; jf.-hugnmg). billedl.: (Southeys) hy-
steriske Udfald mod Byron og dennes
uforlignelige Kontrahug. Brandes.V. S55.

10 -hngning, en. (ti^ ell. sport.) hugning (1),

i hvilken man over for en modstander an-
vender de hug, parader, finter osv., der er

lært i de indledende lektioner (jf. -fægtning
samt 1. Kontra 1). IdrætsB.11.721. Gymn.
11.181. -ild, en. (1. br.) ild, brand, der
frembringes for derved at begrænse en an-
den brands udbredelse (fx. om afbrænding
af en skovstrækning i vindretningen). OpfB.^
IV.423. -indlæg, et. spec. (jur., nu sj.):

20 den sagsøgtes første forsvarsindlæg (excep-

tionsindlæg). Nørreg.Frivatr. V.400. S&B.
-kaution, en. (jur.) kaution, der stilks

en kautionist for det tab, han kan komme
til at lide ved sin kautionsforpligtelse (jf.
-kautionist;. Leth.(1800).212. Lov'V2l861.
§59. IIage.^168. -kautionist, en. (jur.)

person, der kautionerer for det beløb, som
en hovedkautionist kan komme til at udrede

(jf -kaution;. Lassen.S0.479. SaUXIII.
30 725. -kile, en. kile, der drives ind i

modsat retning af en anden kile; spec. om
den fastliggende af de to kiler, der anven-
des, naar to parallelle flader skal spændes
fra hinanden. TeknMarO. -klage, en.

(jur.) modklage, fx. forligsklage, hvormed et

kontrasøgsmaal indledes. vAph.(1764).107.
Lov^Va854.§74. Drachm.STL.158.

I. Kontrakt, en ell. f et (Cit.1701.

(HistMKbh.VII.61)). [krnn^trvgd, ogs. kon-]
40 flt. -er. (glda. d. s.; af lat. "contractus, til

contrahere, se kontrahere; jf. II. kontrakt)
t) t det at være sammenbøjet og stiv

af sygdom (gigt olgn.) ^j/.w.kontrahere 1,

II. kontrakt;, en gammel (grønlænderin de),

som stedse laae paa Brixen og var i Kon-
trakt, at hun ikke kunde række Benene
ud eller hjelpe sig selv. FOWalløe.Dagb.
30. 2) egl.: det at to parter kommer overens

om noget; retshandel, der hviler paa
50 løfte ell. overenskomst; skriftlig over-
enskomst (med juridisk gyldighed), inde-

holdende den ene parts løfte om noget og den
anden parts antagelse heraf, især i forhold
angaaende køb, salg, leje, laan, engagement,
forsikring olgn. Alle Contracter, som fri-

villigen giøris . . være sig Kiøb, Sal, Gave,
Mageskifte, Pant, Laan, Forpligter, For-
løfter og andet. L)L.5—1—2. jeg har læst
i en Comoedie, at, naar en ung Koene

60 tar en gammel Mand, da omendskiønt det
ej indføres i Contracten, saa forstaaes dog
der under, at hånd skal giøre hende dend
Villighed, at døe inden et Aar, og naar
hånd det ikke giør, er hun ikke forpligtet

at holde Contracten i andre Functer.Holb.
Bars. 1. 7 (jf. Ægteskabskontrakt;. Skrive
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sin Haand under en Contract. Høysg.S.SOI.

Kontrakt om Køb paa Afbetaling. Ifa^e.*

1241. opsige en l^onivdMX.Ludv. \\ ofte i

forh. (af) slutte ell. (nu næppe br.) gøre
(Eolb.Hex.IV.7) en kontrakt; jeg ha-
stede at slutte Contract med ham (o: om
salg af stude). Holb.llJ.I.l. FrSneed.I.lSS.
Afslutning af en Kontrakt.ZwfZv. jf.: svige-
fulde Contraktslutninger. ^ircfewer.Tr.

i5^. II
besværende, velgørende kon-

trakt, se I. besvære 2.2, velgørende.
||
her-

til ssgr. som Kontrakt-bridge (^ vaj'tation

af auldionsbridge. AndersMøller. Auldions
Bridge.(192S).38), Kontrakt(s)-brud, -frihed

(Lassen.A0.118), -mæssig (vAph.(1759).70).
II. kontrakt, adj. {ænyd. d. s. ; fra lat

contractus, perf. part. af contrahere, se

kontrahere; J/". I. Kontrakt; nu kun dial.)

krumbøjet og stiv som følge af sygdom
(især gigt olgn.); værkbruden (jf. kon-
trahere 1, I. Kontrakt 1). Sønnen be-
holdt Livet (o: efter at have drukket gift),

men blev paa sine Lemmer Contract, ald
sin Livs Tid. Borrebye.TF.845. en Arbei-
der, der havde tjent i 10 A ar i en Bly-
hvidtfabrik, og efter gjentagne Anfald af

Blykolik blev contract og lammet. Jowr-
nalMedChir.III.83. Feilb. Kontrak-
tion, en. [kcontpgijo'n] flt.-er, {fra lat

contractio, vbs. til contrahere, se kontra-
here; fagl.) \) til kontrahere i: det, at no-
get trækker sig sammen og forringes, for-

mindskes i udstrækning, omfang ; sammen-
trækning; i forsk, special-anv., fx. (med.)
om musklers sammentrækning (SaUXIV.
47 7.XXII.1059), tidligere ogs. om deformi-
tet og stivhed (JBaden.Fr0.71; jf. IL kon-
trakt osv.), (fys.) vædskestraalers sammen-
trækning uden for udløbsaåbningen (SaU
XIV.477), indsnøri?ig af metalstang, der
trækkes over, paa brudstedet (Sal.'^XII.334).

2) (sprogv., fon.) til kontrahere 2: lydlig
sammentrækning

,
forkortelse i al alm.

ell. spec. om sammenfald af to vokaler til

een olgn. JBaden. Gram.111. SaUXiy.477.
jf.: Contractions- eller Circumflex-tegn.
Høysg.AG.14.

kontraktlig, ad'y. [k(nn'trBgdli] (især
jur. ell. t) adj. til I. Kontrakt å. kontrakt-
lige Forpligtelser. Hage.^557. nogle af
Konsortiets Medlemmer, der ikke var
kontraktlig bundne, er traadt tilbage. Nat
Tid.^yul922.M.2.sp.4. Forestillingen . . kræ-
vede (ikke) nogen anden Ydelse af Kunst-
nerne end den, der kontraktlig var fast-

sat. PoU^kl926.11.sp.3.
Kontra-kel, en, ^ (nu sj.) den del

af et træskibs køl (undertiden en paa kølen
fastboltet planke), der rager op over klædnings-
plankerne og omsluttes af en udskæring i

bundstokken. TeknMarO.96. -magnet, en.

^1^ magnet, anbragt i nærheden af kompasset
for at ophæ.ve det i skibet værende jærns
indflydelse paa kompasset. Bardcnil.Søm.lI.
208. Scheller.MarO. -march, en. (i bet.

1-2 0^8. Kontre-. MilTeknO.52). 1) march i

modsat retning; tilbagemarch; spec. ("^ ell.

gym.): bevægelse, der udføres af en afdeling,
som uden at forandre sted skal have modsat
front med 1. geled foran. Vrangel blef frem-
deles ved sin forrige Forstillings Maade,
med Marscher og Contra-Marscher, i Dag
frem og i Morgen tilbage igien. Slange.
ChrIV.1295. Gymn.(1828).73. MilTeknO.
52. SæXIV.478. 2) ^ ved flere skibes sej-

10 lads i cskadre ell. flaade : drejning i forman-
dens kølvand (i modsætn. til drejning alle

paa een gang;jf. -marchere^, at vende paa
Contre-Marsch. SøLex.(1808).35. Scheller.

MarO. 3) (dial, foræld.) navn paa en gldgs.

dans (jf. -dans, -seir(e) og 1. Kontra 2). Be-
skrivelse af da. Folkedanse. II. (1904). 20. 4)
(væv.) betegnelse for en vis ordning af for-
bindelsen af skamler og skafter paa en væv,
der sikrer skafternes parallelle bevægelse. Sal.

20 XVIII.455. j^-Kontramarchsystem

.

OpfB.*
III.351. -marchere, v. (i$i (gyvn.) ell.

^) udføre koniramarch. (til -march 2:) Sal.'*

XXIV.853.863. -mine, en. fKontre-. JBa-
den.FrO.II.32. Hage.*739. SaUYIII.527).
1) >& dels om mine, ved hvis sprængning man
i minekrigen søger at ødelægge fjendtlige

miner og minegange, ell. som anlægges af
forsvareren paa et terræn, over hvilket den
angribende fjende maa bevæge sig; dels om

30 sømine, som angriberen anvender for at bort-

sprænge de af forsvareren udlagte miner
O/.Forsvarsmine;. Biehl.DQ.II.253. OpfB.^
1.191. Scheller.MarO. 2) (\X}, nu I br.) overf.,

om forholdsregler, der træffes imod noget,

list, kneb, der anvendes for at hindre, mod-
virke noget olgn. „naar jeg beder at slippe,

saa skal I holde.** Dette seer man og Folk
at practisere mod dem, som af Profession
ere Politici, saa at de strax mod deres

40 Miner ere betænkte paa at giøre Ccntra-
Miner. Holb.Heltind.I.120. Olufs.GD.175.
(differenceforretninger) er i Regelen eller

vel næsten altid rene Spekulationsforret-
ninger, et Spil mellem Haussen og Bais-
sen (Kontreminen) om Kursens Stigen eller

Fald indenfor en given Tidsgrænse. Æ'a^e.*

739. jf.: (han) brummede; men han var
klog nok og tav snart. Han lagde i al

Hemmelighed, hvad man i Ingeniørsproget
sokalder en „Kontramine". DracAwi. /S7X. 70.

-minere, v. (konire-, JBaden.FrO.il.32.
Meyer.^201). vbs. -ing (Scheller.MarO.). 1) ^
lægge kontraminer (mod) ell. sprænge v. hj.

af kontraminer. Minen blev kontramineret.
Reiser.I.182. Scheller.MarO. 2) ('CP, nu sj.)

overf.: træffe forholdsregler mod, anvende
modkneb olgn. nogle af Undersaatterne ere
ligesaa hurtige i at contraminere, som an-
dre dagligen beflitte sig paa at grave nye

60 Mii\er.Holb.(KbhSaml.I.217). „jeg skal lade
saadanne Miner springe imod dem som De
ikke skulde vente" — „Jeg maae da contra-
minere." Skuesp. VII. 156. JBadcn.FrO.II.
32. -mærke, et. (fagl.) konirolmærke, især
som bevis for sager, der er indleveret til op-
bevaring, reparation, ell. som bevis for ens ret
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til at genindtage en midlertidig forladt plads i

teater osv. vAph.(1759).70. Sinding . .havde
smidt sit Kontramærke bort, saa han ikke
vidste, om det var Nummer Sex (i re-

staurationen)f han skulde sidde paa. cMøll.
PF.453. SaUXIV.478. -metrfli, en.
møtrik, der anbringes uden for en anden
møtrik paa skrueholten for at sikre hoved-
møtriken mod at falde af (ved rystelser).

Haandv.241. OpfBMII.179. -oktav, en.

^ oktavrækken under det dybe C. MusikL.
(1801).139. MusikLJ.153. dobbelt-kon-
tra-oktav, om oktavrækken under kontra-

oktaven, -ordre, en. ordre, befaling, der
ophæver, annullerer en anden ordre, befaling.

naar Cupido, som er Gudinde for Kier-
lighed, siiger: Staae, saa staaer jeg! Men
naar Mercurius, som er Gud for Gevinst
og Interesse gir Contra-Ordre, og siiger:

Gaae, saa rejser ieg.Holb.KR.I.l. Goldschm.
V.293. da Kejserinden . . kom i saadant
Oprør ved . . Planen . . slog Kejseren for
Husfredens Skyld pludselig om og gav
Kontraordre.^raw(ies.X587. Deres Kontra-
ordre indtraf desværre først, efter at Va-
ren var afsendt. Xwiv. -parade, en.C^
ell. sport.) parade, der afværger angrebet ved
en cirkelbevægelse om modstanderens klinge.

MilConv.II.325. Meyer.^199. -part, en.

(nu næppe br. Kontre-. Holb.Intr.II.88.
Wadsk.é. E:auch.DV.11.173). \) modstander
i krig ell. (nu især) i proces, spil, ordstrid

olgn.; modpart, det eene Ord udi Disputen
toog det andet, saa vi derudover maatte
ud for Fuglestangen, hvor jeg nær hafde
stukket min Contrapart ihiel. Holb.Bars.
IV.3. Stampe.I.405. PalM.VI.79. Schack.
277. jf.: Den Mad, som vilde svække Ma-
ven . . faaer ingen Tid til at fuldføre sin
Virkning; en Contrapart følger den i Hæ-
lene. Tode.V.19. 2) (1. br.) om del af gen-
stand, der svarer til en anden del af samme
genstand, udgør genstandens ene halvdel olgn.

(jf. -stykke). Guldmanchetknappér, Ho-
vedet oval Facon . . Kontraparten en cy-
lindrisk Stang . . Hovedet og Kontrapar-
ten sammenholdt med Kæde. PolitiE.Eo-
sterbU^l^l924.1.sp.2. -parti, et. 1) (nu
næppe br.) parti af modstandere; modparti.
Skak.(1773).10. FrSneed.L256. 2) f „Banko-
bogholderens Indskrivning af alle Folier
og Poster udaf Bankens Controlbøger."
MandelsO.(1807).46. -plakat, en. (nu
næppe br.) teaterplakat, hvorved det med-
deles, at der (p. gr. af indtrufne omstændig-
heder) spilles et andet stykke end det opr.

annoncerede; (nu:) rød plakat. PAHeib.US.
349. CBernh.VI.7. -prove, en. prøve af
regnestykke olgn., hvorved man regner det

efter olgn. i omvendt orden ell. paa anden
maade kontrollerer rigtigheden af det alle-

rede vundne resultat; modprøve. vAph.(1764).
107. Jeg lyttede (til en tale), jeg anstillede
Betragtninger, Prøve og Kontraprøve.
Drachm.LK.32. For . . ikke igen at lade
sig narre af enRegnefejl gjorde han denne-

gang en omstændelig Kontraprøve. Pon<.
LP.^1.138. -punkt, et ell. (nu næppe br.)

en (Biehl.DQ.III.256); nu næsten kun brugt

uden art. {f'ra mlat. contrapunctum , egl.

„modpunkt, modnode") J" en melodisk jævn-
byrdig stemme, der er sat til en given ell.

frit opfunden melodi, ell. (især) den mu-
sikalske kompositionsform, den del af den
musikalske kunstlære, der giver sig af her-

io med fj/. Generalbas, Harmonilære^. Mu-
sikL.(1801).138. *Symphonien,

|
Som ma-

ler os med Toner Alt, hvad man
|
Kan

see for Øinene — med Contrapunkt
| Og

Generalbas, Tact og Nodestole. Oehl.F.240.
(Wagner begyndte) først at studere Har-
monilære paa egen Haand; senere fik han
Undervisning i Contrapunkt. RBergh.M.89.
Geb.MusK.76. || billedl. Maatte ikke ufeil-

barligen Contrapuncten til Asensmusiquen
20 blive tørre Rug? Biehl.DQ.IIL256. *Vort

Contrapunkt er Glædens Magt,
|
Den Parti-

turen laver. Winth.X.198. |j hertil aflednin-

gerne: Kontra-punktik [k(nntrBpoi],(g)'ti^]

(Nat Tid. ^»/s 1925. Aft.4. sp.3) ," -punktiker
[-'poir'(g)ti5'8r] (SaUVI.216), -punktisk
[-ipoiV(g)tis^] (RBergh.M.19. MusikL.

L

154), -punktist [-poii(g)"tisd] (S&B. RBergh.
M.l), -punktistisk [-poii(g)'tisdis^] (Meyer.*

199). -pmisel, en. (fagl; jf. -punsle^.
30 Meyer.^199. -pnnsle, v. (fagl.) tildanne

en punsel i udglødet tilstand ved at præge
den med en punsel (kontrapunslen), der har
et modsvarende præg af det, den nye skal

have. Hannover.Tekn.168. -reg^ning, en.

\) f om en slags kontrollerende regnskab (jf.

-beregne j. Overbogholderens . . Embede
er at holde de store Bøger og Contrareg-
ningerne over alle Forterne og Pakhusene.
Reiser. V.164. vAph.(1759).70. 2) (jf.-for-

40 dring; nu 1. br.) regning fra en person til

en anden, som helt ell. delvis ophæver en reg-

ning fra denne person til den førstnævnte;
modregning, efter alle Forsøg og Prøver
siuntes ham ey at kunde naae mere her-
for end 50 000 Rigsdlr. naar alle Contra-
Regninger skulde gotgiøres. Slange.ChrlV.
1409. VS0.L571. -reTolntion, en. (nu
sj. Kontre-. JBaden.FrO.IL32. Meyer.^201).
opstand, rettet mod en ved en tidligere re-

50 volution indført tilstand (og i alm. med det

formaal at indføre tilstanden fra tiden før
den første opstand); modrevolution. FrSneed.
1.411. BT.^kl928.22.sp.2. -reTolntio-
nist, en. (nu næppe br.) (en) kontrarevolu-

tionær. FrSneed.1.171. -revolutionær,
adj. (nu sj. kontre-. JBaden.FrO.II.32). adj.

til -revolution, kontrarevolutionære Sam-
mensværgelser.^r.VeiP^S.^.s;).^.

il ofte sub-

stantivisk : person, der deltager i, virker for
60 en modrevolution (jf. -revolutionistj.

kontrarig;, adj. [kcr)n'tra'ri,kon-] ('kon-

trari. Moth.Conv.K186. Pffug.DP.1152. jf.
Esp.446. Feilb. kontradlg. Aakj.FJ.lOO.
Thuborg.A.161. kontradi. Blich.(1920).X.59.

jf. Feilb. kontradelig. Feilb. kontravelig.

Aarb Frborg. 1920. 90. kontrarlig. OrdbS,
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(sjæll.)). {no. kontrari, jf. eng. contrary, ty.

t contrar(i); af lat. contrar'ms, afl. af eon-
tra, se III. kontra ; egl. sa. ord som kontrær

;

gldgs. ell. dial.) \) som adj. \A) om ting ell.

forhold; egl.: som vender sig mod en, gaar
en imod; som volder modgang, bekymringer,
besvær; ugunstig; uheldig; besværlig;
brydsom. *Er Verden contrari, er Cy-
pria vreed, |

Sænk flygtige Kummer i

Bægeret ned. TBruun.lI.l 75. Dér sov han
Rusen ud og vågnede . . under en Strøm
af Tårer over sig selv og sin kontrarige
Skæbne. Blaum. Græske Maslier. (1907).126.

hvorfor var alting saa kontrarig for ham ?

ThitJens.J.74. Det er et kontrarigt Vejr.
OrdbS. (sjæll.). 1.2) om person: uvillig;
stædig; tvær. Du er saa iband (o: band-
sat) contrsiåiiåag. Blich.(1920).X.59. (han
er) saa gnaven og kontradig, at han ikke
er til at komme nogen Vegne med. Thu-
borg.A.161. Feilb. 2) som adv. 2.1) til bet. 1.

Saasnart Livet stillede sig om blot den
mindste Smule kontrarigt for ham, skulde
han „kappe Ankertouget og sejle væk"l
Wied.Menneske7iesBørnJ.(1894).139. der er
adskillige . . for hvem Livet havde artet

sig kontrarigt, der har Emil Trier at takke
for, at de holdt sig oven Vande. Studenter-

samfundet gennem 25 Aar. (1907). 170. Det
går contrarig for ham. OrdbS.(Sjæll). 2.2)

(nu næppe br.) i forb. som kontrari (g)
imod, stik imod, tværtimod (noget). Moth.
Conv.K186. Saa er ogsaa ved Eftermiddag
Himmelen dunkel og vaadagtig, men om
Formiddagen klar, som contrarie mod
andre Orter at regne. Pflug.DP.1152.
Kontra-ripost, en. (fægt.) angreb,

der følger umiddelbart efter paraden for en
ripost. IdrætsBJI.701.
kontrarlig^, adj. se kontrarig.
Kontra-seg:!, et. (foræld.) segl, trykt

paa det hængende segls bagside. LTid.1727.
550. JohsSteenstr.SD.83. -se^jrre), en. {af
uvis oprindelse; jf. -dans; ogs. i ældre, haand-
skrevne ty. nodebøger (ca. 1830) : contrasayra
olgn. (OrdbS.); jf. dansenavne som Sejra-
hopsa (HGriXnerNielsen.Folkelig vals.(1920).
15) samt t Seras, Saras, se sa.Vore ældste
folkedanse. (1917). 52 ; dial.) navn paa en
gldgs. dans (jf. -dans^. *Hvor gik det fej-

ende galant |
Med Reel og Contraseire.

Winth.1.150. Hej, hvor det gaar med Ga-
lopper, Svejtritter og Kontrasejrer. Zak
Niels.B.90. Beskrivelse afda. Folkedanse. II.
(1904).ll. først dansedes der tre Brude-
stykker, nemlig en Tretur, en Kontra-
seire og en YdL\s.AarbFrborg.l918.93. -sig-
natur, en. (især emb.) en persons under-
skrift under noget, der allerede er under-
skrevet af en foresat (fx. om en ministers

underskrift under kongelige udfærdigelser);
med- ell. modunderskrift. JurFormularbog.^
618. Tilsk.1927.1.419. -sig^nere, v. (især
emb.) forsyne (en skrivelse) med kontrasigna-
tur; medunderskrive. JBaden.Fr0.71. S&B.
Han hilser militærisk . . kontrasignerer . .

vort af Guvernøren udstedte Pas. JørgJF.
1.133.

II
billedl.: give sin tilslutning. Jeg har

saa udførligt gengivet (hans) vidnesbyrd
. . fordi jeg af personlig Erfaring kan
kontrasignere det. 8a.OF.108. -sli.inney
en. (jærtib.) om skinner, der ved vejover-
skæringer olgn. anbringes parallelt med og i

ringe afstand fra de egl. skinner, for at vej'

banen kan hæves op i højde med skinnernes
10 øverste kant og overkørslen saaledes lettes,

BerlTid.ya920.M.3.sp.5. -slag, et. ^ slag

(omvikling), der lægges paa den modsatte side

af den, paa hvilken de bærende slag er lagt,

for at holde den baarne genstand paa plads

(jf. -tørnj. Bardenfl.Søm.II.49. -spant, et.

^ vinkel, nittet langs inderkanten af spantets

tværskibs flange (jf. -vinkelj. OpfB.^II.492.
KuskJens.Søm.88. CP -spørgsmaal, et.

spørgsmaal, der stilles til en person af en,

20 som (lige) i forvejen er blevet spurgt af den
første; modspørgsmaal. Spørgsmaal og Con-
traspørgsmaal, med behørige Svar. Blich,

(1833). VII.67. Han svarede med et Kon-
traspørgsmaal: „Hvorfor vil Du tage Op-
hold her?" Goldschm.Y.36. JakKnu.G.153.
Kontrast, en. [koon'tpsd] flt. -er. {ty.

d.s., fr. contraste, ital. contrasto y vbs. til

contrastare (fr. contrasterj, af lat. contra
(se III. kontra^ og stare, staa; især ©) det,

30 at to ting, forhold (fx. farver, former, toner,

handlinger, karakterer) er hinanden (stik)

modsatte og tjener til at fremhæve hinan-
dens ejendommelighed ell. tilsammen frem-
kalder en vis virkning; mere konkr., om den
ene ting, det ene forhold, betragtet i forhold
til det andet; modsætning. *Hans Datter
. . var saa kielen, som Papa var but . .

[

Og mod sin Fader . . en sand Kontrast.
ChrBorup.PM.81. (aben er) den ukydske

40 Uteerligheds naturligste Sindbillede og
den stærkeste . . Contrast mod den gud-
dommelige K\ærlighed. Ing.DM.208. *Du
Daare, lær Begrebet om Contraster,

|
Hvor

Dyden findes, findes evigt Laster, ^a^^er.
11.44. Tilsk.1928.II.45. grel kontrast, se u.

II. grel 3. ofte i forb. som danne ell. (sjæld-

nere) give ell. (nu næppe br.) gøre (Fr
Sneed.1.91) en kontrast: en nyelig fal-

den Snee, hvilket i Forbindelse med de
50 omkringværende frugtbare grønne Marke
fav en for Øiet behagelig Kontrast, i^r

need.I.571. Scenerne af Hverdagslivet (i

„Sankt HansAftenspil"), ja endog det spids-
borgerlige Philistervæsen, danne en ef-

fectfuld Contrast med det Phantastiske.
Heib.Pros.I11.228. 1 denne Henseende dan-
nerBogen (o: Constants„Adolphe") den skar-
peste Contrast (Brandes.IV.81: Modsæt-
ning^ til Werther. Brandes.E.96. Hans fede

60 Overkrop og de slanke Ben dannede en
komisk Kontrast. TomKrist.LA.216. || her-

til Kontrast-farve, -filter (fot. : filter, der ab-
sorberer alle blaa og violette farvestraaler.

Sal.'*XVI.185), -løs, -maaltid (med.: maaltid
(en slags grød ell. vælling) indeholdende stof-

fer, der ved at give skygge paa et røntgen-
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billede muliggør røntgenundersøgelse af for-

døjelseskanalens form og leje; røntgenmaaltid.

8m8t.XX.694), -virkning ofl. CP kontra-
stere, V. [kwntrB'sde'ra] -ede ell. (sj.) -te.

{fra fr. contraster; se Kontrast) danne
en kontrast, modsætning; staa i mod-
sætning (til); stikke af (mod). 1) uden
obj., især i forb. med mod ell. med (sj. tilj.

Paa min Reise fra Dresden til Leipzig
saae jeg to høist contrasterende Gien-
stande. ^r5neefl.l.i57. Det lystige Jagt-
stykke contrasterede skarpt med de Saa-
redes JsLmren. Blich.(1920).VIIL 149. ri-

mede Vers contrastere aldeles mod de
antike Former. Wilst. ( Grundtv. B. IL 265).

det ejendommelige Mørke . . kontraste-

rede . . imod den kraftige, hvide Haar-
væxtBlaum.Sk.89. Damerne (havde) de
saare grinagtige Haleudvækster, der kald-
tes „Tournurer", og et dertil kontraste-
rende Jersey-Livl TRovsing. (GadsMag.
1927.271). 2) (nu næppe br.) m. obj. Der
var en menneskelig Fryd, som gav sig

tilkjende hos de kvindelige Skabninger,
som omgav mig; der var en Ligegyldig-
hed hos de fremmede Søemænd, som con-
trasterede denne. JJPaludan.Er.88.
Kontra-strom, en. (jf. -damp; fagl.)

elektrisk strøm, der sætter en motor i tilbage-

gaaende bevægelse, man (kan) bremse (en
elektrisk sporvogn) ved at give Kontrastrøm.
SaUVIl.4. -stykke, et. (l.br.) d. s. s.

-part 2. Stikkontakt med Ledning samt
Kontrastykket med he&amg.PolitiE.Ko-
sterbl.^/iil923.2.sp.2. -stævnemaal, et.

(nu næppe br.) d. s. s. -stævning. Stampe.
IV.251. -stævning, en. (jur., foræld.)
det, at en sagsøgt stævner sagsøgeren (for at

gøre modkrav gældende under processen; jf.
-søgsmaaV; ^/^^ ^ forb. (ud)tage kon-
trastævning. DL.1—6—22. Hr. Doctor
maa da icke fortryde, om jeg kommer
med en Contra-Stevning formedelst hans
u-rimelige Snak. Holb.Bars.III.6. den mod
ham (o: sagsøgeren) udtagne Contra-Stæv-
ning, eller indgivne Reconventions-Klage.
Stampe.I.401. SaVXIV.480. -stod, et. (1.

br.) stød, anv. som modangreb ifægtning. vAph.
(1759).70. billedl: (forfatterne havde) kun
i Venstres Blade Udsigt til at finde Plads
for deres Forsvar, og i hvert Fald til

Kontrastød stod de nationalliberale Aviser
dem ikke aabne. Hørup. 1. 162. -sogs-
maal, et. (jur., foræld.) søgsmaal, der an-
lagdes af sagsøgte mod sagsøgeren (for at

kunne gøre modkrav gældende under pro-
<;essen; jf -stævning;. Regl.^yzl814.§24.
Drachm.STL.166. Lassen.S0.390. -te^^n,
et. (^, foræld.) aftalt tegn ell. løsen (felt-

raab), der skulde gives som svar paa et an-
det aftalt tegn, løsen. vAph.(1764).107. Mil
TeknO.174. -tone, en. J^ ("wm næppe br.)

tone i kontraoktaven. MusikL.(1801). 139.
Meyer.^200. -tryk, et. (bogtr.) d. s. s.

Gentryk 2. KMads.(KunstmusA.1918. 106).
SaUXIVA80. -torn, en. ^ tørn, der

lægges modsat vej af de bærende tm'n, for
at hindre disse i at glide (jf. -slag^. Kusk
Jens.Søm.l3.
kontraTelig, adj. se kontrarig.
K.ontra-Tentil, en. ø ventil, som an-

vendes for at umuliggøre tilbagebevægelse i

rørledningen. Scheller.MarO. Eag.IX.476.
-vinkel, en. ^ vinkel, nittet langs bund-
stokkens overkant (jf. -spantj. Scheller.MarO.

10 SkibsbygnK.36. -violin (Larsen.) ell.

-viol'on, en. ('f -fiolon. Mu8ikL.1801.77.
JBaden.Fr0.71). J" (nu sj.) d. s. s. -bas.

Meyer.182. -visit, en. (nu I br.) genbe-
søg, -visit, alamodiske Visiter og Contra-
visiteT.Holb.Ep.V.154. CBemh.VI.81. jf.:
Man aflagde Visit og modtog Kontravi-
sit, som det kaldes, det vil sige: Man
drak et Glas med en Anden, og nan sva-
rede lidt efter med en lignende Opfor-

20 dring. Gold8chm.IIL77. -vægt, en. (jf.
-balance; fagl.) vægt, som man hænger paa
en ting for at holde den i en vis stilling,

opveje noget andet olgn.; modvægt. vAph.
(1759). 70. de (indretter) deres Klokker
med Kontravægte, saa at de kan svinge
helt TViJiåt.JVJens.IM.36. Scheller.MarO.
billedl.: en Satire, som blot spotter Lat-
terligheden . . uden at give . . den for-

sonende Kontravægt. Ipsen.LP.142.
30 Kontre-, i ssgr. ['kcontra-] se Kontra-.
-admiral, en. (nu næppe br. Kontra-.
vAph.(1759).70. Bek.^y8l808.II.Nr.5). ^
betegnelse for en af de lavere admiralsgra-
der; i den danske flaade (fra 1771) beteg-

nelse for søofficer, der rangerer lige under
viceadmiralen (jf. Schoutbynachtj. JBaden.
FrO.72. Harboe.MarO.476. Bardenfl.Søm.
1.50.

1. Kontrebande ell. (nu især) Kon-
40 trabande, en (S&B. Saaby. '') ell. et (PA

Heib.US.46. jf.Wied.S.218); I alm. uden art.

['koontra-, 'kmntrBibanda ell. kcontra-, k(nn-
trB'banda] (nu næppe br. Kontraband. Ing.
ÉF.III.3. JThLundbye.D.13). uden fit. {ty.

konterbande, fr. contrebande; af(sp.con-
trabanda ell.) ital. contrabbando, smsat. af
contra, imod (se HL kontraj, og bando, be-

faling (laant fra oht. ban, se I. Band^; især
jur. ell. Jai) varer, hvis ind- ell. udfør-

50 s el er forbudt, ell. (sjældnere) varer, som
indsmugles i et land; især om varer, tjen-
lige til krigsbrug, som en krigsførende
magt kan beslaglægge og konfiskere, naar de
ad søvejen befordres til fjenden; krigskon-
trabande. *Paa Contrabande er Told
og Strafbøder sat, | Ifald Snighandleren
med saadant gribes isLt.Prahl.ST.1.83. Han-
delsO.(1807).46. Harboe.MarO.83. *yoTt(o:
en fregats) Flag er Borgen for, at her

|

60 Er ingen Kontrabande. Drachm. DM. 86.

Londoner Deklarationen opregner udtryk-
kelig de Genstande, der henholdsvis som
ubetinget . . og betinget . . Kontrabande
kan opbringes, naar de befordres til Fjen-
den. ^a^e.'*585. Kontre-: Leth.(1800).22.
(han) lagde sig efter at farve Brændevin
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som Kognak, saa at det kan indføres i

Sverig, hvor jo dansk Brændevin er Kon-
trebande. Goldschm.II.296. Saaby.'' || bil-

ledl, om hvad der er forbudt, banlyst. Re-
skriptet af 20' Octobr. 1773 erklærede . .

alt det som i Ugeblade indføres om Sta-

ten, Regieringen, almindelige Foranstalt-

ninger, som indeholder noget fornærme-
ligt eller uanstændigt, for Contrabande.
Birckner.Tr.9. *Ægteskabets Contrabande

|

Gjør Knuder af en anden Art.
|
Det er

Knuder i vor Pande,
|
Som man ei for-

vinder snart. IIrz.X.48. Tobak . . var Kon-
trabande i Huset. Schand.0.1.105. Vi veed
. . at et Navn allerede længe har været
Contrebande i Deres Huus. Heib.Foet.

11.238. FalM.VI.302. ChievitzARecke.D.
31. II. kontrebande e2/. kontraban-
de, ubøjeligt adj. ['kcontra-, 'kmntrBjbanda
ell. koontra-, kcontr^'bandå] (f konfre-, kon-
traband. ° Argus. 1770. Nr. 2.4. PAHeib. US.
586. Ing.EFJII.5. f konterbande. Moth.
Conv.K185). {egl. I. Kontrebande brugt i

stilling som præd. ell. dannet af ssg. Kon-
trebandevare; nu næppe br.) om varer:

hvis ind- ell. udførsel er forbudt; især

i forb. kontrebande varer
f,//".

Kontre-
bandevarej. den Vanskelighed, som fin-

des i at udelukke fremmede eller con-
trabande Vares Indførsel (hemmer den
hjemlige klædeindustri). EPont.Atlas.il.440.
PAHeib.E.68. Pir'lxxl839.§l. AFriis.BD.
JI.^4i. forbudne eller contrebande Vah-
re, som ikke maa føres til de Krigendes
Lande. Forordn.^^/6l756.§15. kontrebande
varer brugt i sammenligninger ell. billedl.:

Sukker, Frugt, Viin, Melk og utallige an-
dre velsmagende Ting ere mig forbudne,
som contrabande Vahrer. ifoZ6.MT/cr.

391. Jeg seer vel, mit Ansigt er contra-
bande Vahre her. KomGrønneg.111.87. PA
IIeib.US.43. grundige Studia ere ingen
contrebande Vahrer for en Friherre.
Holb.Ep.II.419.

II
billedl: ulovlig; for-

budt; bandlyst. *I contrebande Ægte-
stand

I
. . er man saare langt med Vær-

ket,] Før Ægtefællen blot formode kan
|
En

Mulighed af mindste Musereder. T^rwwn.
1.225. *Erklærer man (o: vrageren i poe-
sien) en contraband Aand confiskeret,

|

Strax hedder det, man har sig prostitue-
ret. Jn^.EF.JIJ. .5.

II
i stilling som præd. (m.

overgang til I. Kontrebande^. alle Franske
Vahre (var) den Tid . . contrabande i

Portugal. CPRothe.JN.41. FrSneed. 1.204.
billedl.: *glade Cirkler og Venners Møde,

|

man næsten holder for contraband. PA
Heib.TJS.586. Kontrebande- ell. Kon-
trabande-handel, en. (nu næppe br.

Kontraband-. VSO.I.570). (1. br.) handel med
kontrebande (I). Smugler- el. Kontrabande-
handel (med indsmuglede Varer). Hage.^
554. -handler, en. (jf. -handel; nu næppe
br.). Kontraband-: VSO.I.570. Kon-
treband-: Reiser.V.113. kontreban-
dere ell. kontrabandere, v. [koontra-,

kcontreban'de-'ra] -ede ell. (sj.) -te. {afl. af
I. Kontrebande ; nu sj.) ind- ell. udføre
kontrebande. kontr e-: Meyer.H98. kon-
tra-: HandelsO.(1807).46. Kontreban-
derer ell. Kontrabanderer, en. (m.
fr. form: contrebandier. JBaden.FrO.
72. Meyer.180. m. ital. form og bøjning (flt. :)

contrabandieri. Pflug.DP.264). {fra fr.
contrebandier, ital. contrabbandiere, af,, af

10 I. Kontrebande; nu næppe br.) person (sj.:

skib), der fører, handler med kontra-
bande. Kontra-: LTid.1759.101. Kiøbm
Syst.II.109. Kontrebande- ell. Kon-
trabande-vare, en. (nu 1. br.) d. s. s.

I. Kontrebande. Kontre-: Stampe. 1. 58.

Kontra-: Luxd.Dagb.I.217. fKontre-
bandit ell. Kontrabandit, en. flt. -ter

ell. -tere (PAIIeib.US.53.62). {vel omdannelse
af sp. contrabandista, eng. contrabandist)

20 d. s. s. Kontrebanderer. Kontra-: Argus.
1 771.Nr.20.1. PAHeib. US.73. jf : Hvor faae
anseer Toldsvig og Contrabanditerie
for nogen Synd? Argus.l771.Nr.30.3. smst.

Nr.20.4.
CO kontribnere, v. [kcontribu'e'ro]

-ede ell. (sj.) -te (LTid.l726.484).°vbs. Kon-
tribution (s. d.). {fra lat. contribuere, af
con- og tribuere, fordele, tildele, jf. distri-

buere, Tribut; nu l.br.) egl.: betale en
30 skat ell. afgift; give bidrag; i videre

anv.: virke med; bidrage; ofte i forb. med
præp. til. Kongen af Kiloa maa Aarligen til

Kongen af Spanien Contribuere 1600 mark
Guld. Pfiug.DP.1056. om mand vil exami-
nere alting nøje, da contribuerer det til

deres (o: ^ore generalers) Sejer, deres Ære,
som de mindst tenkte pa.Si. Holb.Jean.V.5.
eendeel Fruentimmer af Distinction (var)
mistenkte for at have contribueret een

4p stoer Deel til denne Conspiration. Extr
ReVlil722.7. disse Friemestere ere unyt-
tige baade for Deres Majestæt og Staden,
siden de ikke kunne contribuere noget i

Skat. Stampe.IL461. Hage.^316. || det kon-
tribuerende hartkorn, (foræld.) det

hartkorn, der var skattepligtigt (uprivilege-

ret; mods. Frihedshartkorn^. OeconJourn.
1758.429. Nørreg.Privatr.II.70. Kontri-
bntion, en. [kcnntribu'Jo'n] (f Kontri-

50 buts. Moth.Conv.K186). flt. -er. {af lat. con-
tributio; v&s. <iZ kontribnere; fagl.) det at
yde, betale noget i skat, afgift ell. (især)

om selve ydelsen, afgiften; spec. ^ om
ydelse , som af en krigsførende magt paa-
lægges beboerne af et okkuperet fjendtligt

territorium, hånd (er) Vasall under Spa-
nien, og giver Aarlig 10 000. Croner i Con-
tribution. P/?M^.DP.^i5. Beløbet af hans
Skatter og Kontributioner til Statskassen,

60 er saa betydeligt at det har gjordt ham
valgdygtig. PAHeib.E.163. MilTeknO.52.
Andre Kontributioner i Penge (o : end skat-

ter) kan kun udskrives til nødvendigt Brug
for Hæren eller Administrationen af det
paagældende Land og kun i Henhold til

en skrevet Ordre og paa en kommande-
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rende Generals Ansvar. Hage.* 383. jf.:
Restantzer af Krigs-Contributioner.
Slange.ChrIV.1134. SaL'XIV.663. billedl:

Du kandst siige, at, naar jeg ret vil griibe
mig an, kand jeg sætte alle de fornemste
Damers Hierter udi Contribution. Holb.
Tyb.V.8.

II
(hist, foræld.) om hartkornsékat.

FortNuUV.3.
Kontrol, en. [kmn'trcor, ogs.kon-] flt.

-ler. {fra fr. eontrole, ælåre fr. contrerolle,

amsat. af eontre (se kontre-j og fr. role

(ældre: rolleø, se Rolle; egl.: „kontra-rulle,

-regn8kab(8bog)") I) som vbs.til kontrol(l)ere.

Leth.(1800). For Ordens og Kontrols Skyld
burde Meget (i en fabrik), som nu var ad-

spredt, samles i en større Bygning. Gold-

8chm.VII.499. Madam F. (læste) op,— al-

tid Lejebibliotheks-Romaner . . og hun
øvede sin . . Skarpsindighed ved stadig

at føre en nøjeregnende IControl med Be-
retningens Sandsynlighed. JakKnu.S.141.
Kontrol med Hesteholdet maa . . bestaa
i at føre nøjagtigt Regnskab med det for-

tærede Foder og den præsterede Ydelse.
Landbo.III.180. staa under Kontrol, iwciv.

2) (talespr.) konkr. anv. af bet. 1 ell. forkortet

af forsk. ssgr. (i ent. især i best. anv.). 2.1)

om sted, hvor et eftersyn foregaar. det
varede længe, inden vi slap gennem kon-
trollen i Frihavnen j 2.2) kontrollerende per-

son; kontrolør; kontrolassistent. Gaard-
ejer Kløverpris — „Kontrollens" Fader.
Fleuron.KO.226. smst.150. sporvognspassa-
gerer er pligtige til at vise deres billetter

for kontrollen • der var alt for faa kontrol-
ler paa fodboldbanen

i
Kontrol-, i ssgr.

af Kontrol 1, fx. (foruden de ndf. nævnte)
Kontrol-aar, -analyse, -billet,-komité, -kon-
tor, -middel, -nummer samt betegnelser for
apparater ell. indretninger til kontrollering af
no5'e<sowiKontrol-centrifuge,-dybdemaaler,
-rede,-trykmaaler. -anstalt, en.(fagl.;jf.
-station^, de for vor Tid ejendommelige,
videnskabelige Indretninger, som benæv-
nes Undersøgelses-Laboratorier, kemiske
Stationer eller Kontrolanstalter. iføZ^fr.jrji.

536. Kontrolant, en. se Kontrollant.
Kontrol-apparat, et. apparat, der an-
vendes til at kontrollere noget (jf. Kassekon-
trolapparat;. S&B. TeknMarO. LandbO.
III.170. -assistent, en. især (landbr.):

person, der for en kontrolforening rejser

rundt og undersøger køernes mælkemængde,
-fedme osv. Aakj.VB.190. Fleuron.K0.148.
Hertel.A.399. -bjælke, en. spec. (fagl.)

om bjælke af jærnbeton brugt paa bygge-
pladser til kontrollering af betons styrke.

SaUXIX.671. -bog, en. (fagl.) bog, v. hj.

af hvilken man fører kontrol med noget.

Bardenfl.Søm.II.240. Fleuron.K0.170. .om
hjælpebog i bogholderi: Hage.^reg. kon-
trolere, v. se kontrollere. Kontrol-
forening;, en. (landbr.) forening, der la-

der udføre kontrol med køernes mælkemængde,
-fedme osv. hos medlemmerne (jf. -assistent^.
Landb0.III.172. den første Kontrolfor-

ening ikke blot i Danmark, men i Ver-
den blev oprettet paa Kildebrønd Andels-
mælkeri. Hertel.A.382. -forretning;, en.

T forretning, der paatager sig kontrol af
forsk, art, fx. kontrol af varer, der losses fra
skibe, kontrol og prøveudtagelse af korn, fo-

derstoffer, gødning olgn. Krak.1921.Il.673.
Kontrol(l)ant, en. [kcnntro'lan'^Z, ogs.

kon-J (a^. o/"kontrol(l)ere; fagl.) person,
10 der fører kontrol med noget. Frøkon-
trollanter opnaa . . Øvelse og Indsigt i

at bedømme Frøets Herkomst. LandmB,
III.30.

II
især (sport.) om person, der fører

kontrol med deltagerne i sportskonkurrencer
olgn. DagNyh.^^hl921.2.8p.4. Nøjagtigt 1 T.
42 Minuter efter Starten landede han paa
Ringsted Flyveplads, og da Kontrollan-
terne fik set paa Barograferne, viste det
sig, at Flyveren havde været oppe i en

20 Højde af 8600 Meter. NatTid.'yi2l926.Aft.l.
8p.4. Kontroller, en. [koon'tmrar, ogs.

kon-] fti.-e. {fra en^.controller; fågl.) styre-
apparat paa elektrisk lokomotiv ell. mo-
tor(spor)vogn. ORung.Y.33. 0pfB.''II.222.
kontrol(l)ere, v. [kcnntro'le'rø, ogs.

kon-] -ede ell. (sj.) -te. vbs. -ing, jf. Kontrol.

{fra fr. controler; <i/ Kontrol) undersøge,
efterse noget for at overbevise sig om,
at det er rigtigt, i orden; føre kon-

30 trol med; i videre anv.: passe paa; holde
øje, opsyn med. hvor lidet andre Poten-
tater dristede sig til at eontrollere (Karl
XIFs) Foretagende, sees af Kejser Jo-
sephiExempel.IZoZ6.ÆJ;).JI7.i78.Controleer
mig I See mig paa Fingrel Anstil saa
mange Prøver De vill PalM.IL.L257. Po-
litimesteren skal gjøre sig bekjendt med
de bestaaende Klubber, deres Bestyrelse,
samt hvor de have Lokaler og kontrol-

40 lere dem. Davids. KK. 148. Man kunde
umulig kontrollere, om hun var rejst en
Dag før eller senere. EBrand.Bes.41. Jo-
hannes Evangeliet lader begge Hoved-
apostlene kontrollere Kvindernes Angi-
velse (o: af opstandelsen).FORybergEansen.
Opstanden fra de Døde. (1911). 53. Kon-
trol(l)or, en. [kcontro'lø-V, ogs. kon-] flt.

-er ell. f m. fr. form: control(l)eurs (Holb.
DH.III.16. sa.Ep.II.124). {fra fr. contro-

50 leur, af controler, se kontrollere) 1) egl.:

person, der fører et kontrollerende
regnskab, fører kontrol med andres
(undergivnes) regnskab; nu næsten kun
om tilsynsførende person (tjenestemand)
i visse stillinger, især inden for etaterne, fx.
om (ell. som forkortelse for) Post-, Strand-,
Telegraf-, Told-, Trafikkontrol(l)ør. Moth.
Conv.K186. Jeg skulde blive Visiterer,
ControUeur, Forvalter, og kandskee noget

60 andet til. Kom Grønneg.

I

II.5. paa det at

de ikke skulde giøre Staten nogen Uret,
saa bleve dem andre endnu under de
Navne Annotatores eller Tabularii satte

ved Siden, hvilke have været som Bog-
holdere eller ContrQ\eurer.LTid.l735.141.
Hun lod . . en Flode paa tredive Seilere
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udruste . . Deriblant befandt sig fire Krigs-
skibe, nemlig . . Løven, under Her ml-
helm Borougn, Kontrolleur over Floden.
Reiser.IMl. EPont.Atlas.II.287. Strandrid-

dere, Toldere og Controlleurer.^r^wsJ77Jf.
Nr.31.2. VSO. 1.571. KLars.SF.57. LovNr.
489^V9l919. §§502.522.542.559. jf. Feilb.

||
billedl. Under-Parlamentet . . er nu Siæ-

len udi Regieringen, og Kongerne selv

saavel som Rigets Baroner have udi Al-
muen incommode ControlleuTs.Holb.Ep.
11.124. sa.DH.III.16. 2) opsynsmand, der
kontrollerer adgangen til forlystel-
sesetablissement, efterser billetter olgn.

ved Theatret var jeg; jeg var Controleur.
Oehl.XVII.6. Davids.KK.167. Glarmester
Berg ..har en Aftenbeskæftigelse som Kon-
trollør i F&rkettet. FLevin.DG.63. Kon-
trol-officer, en. iii spec: officer, udsendt
til et kanonstøberi for paa sin stats vegne at

føre tilsyn med fremstillingen af bestilte ka-

noner. SaUXIII.510. -proberer, en. 6e-

tegnelse for en af funktionærerne i mønten
i Kbh. ORung.VS.84. Statskalender.1928.
710. -skrift, en. (telegr.) afskrift, der
tages v. hj. af dobbeltnøgle, transmitter olgn.

af de signaler (telegrammer), der udsendes
ell. videresendes. TelegrTelef.62. -station,
en. d. s. s. -anstalt. MøllH.III.536. -tele-
noraf, en. ^ telegraf, hvorved den vagt-

havende kan forvisse sig om, at hans befa-
ling er rigtig opfattet nede i maskinrummet.
Sal.^XIV.481. -nr, et. ur, der anvendes til

at kontrollere noget, fx. ur til kontrol af
opsynsmænd, nattevagter, ur, der angiver en
telefonsamtales varighed, et slags taksameter
paa lastvogne, der viser ejeren, hvorledes og
hvor langt der har været kørt olgn. OpfB.^
II. 293. Scheller.MarO. Telegr Telef. 142.

OpfB.^II.182. Kontrolor, en. se Kon-
trollør.

Kontrovers, en. [kcontro'vBrs] /Zf.-er

eZZ. t-ier (Holb.Ep.II.18. LTid'.°1726.155.

1738.748). (/Va /r. controverse, aflat.con-
troversia, smst af contro, imod (sa. ord
som contra, se III. kontra), og en afl. af
versus, vendt, perf. part. af vertere (jf. di-

vertere j; især CP) det at være uenige og
strides (i tale ell. skrift) om noget, ell. selve

det spørgsmaal, hvorom der er strid; strid;
stridsspørgsmaal. Moth.Conv.K186. Man
seer . . den Controvers om de Irlandske
Pairs Præcedentz i Engelland afhandlet i

en Stands-Persons Skrivelse fra Irland.
LTid.1741.S65. Min Kontrovers med Ploug.
Schand.0.1.224. (han) udtaler sig (aldrig)
i litterære eller kunstneriske Kontrover-
ser. Mantzius.SH.II1.181.
Iiontrær, adj. [kwn'træV, ogs. kon-]

(fra fr. contraire, af lat. contrarius, se kon-
trarig) som er rettet mod, gaar (lige) imod;
modsat. \)iD om vilkaar ell. omstændigheder

(jf. kontrarig l.ij. I.l) om vind, strøm
olgn.: som er lige, stik imod. Adr.^/^1762.sp.ll.
•Er Vinden end contrær? Heib.Poet.V.31 7.

vi fik Vinden kontrær og slem. Drachm.SS.

87. Odysseus har faaet alle de kontrære
Vinde lukket i en Sæk. VVed.H.224. 1.2)

som er meget ugunstig for en; som er
(gaar) en imod. *Hand grundet vel men
farven fait

|
Contrær (o : i kortspil). Cit.ca.

1700.(NkS4^820b.219). Lykken har været
den stakkels Pige contrair.Hrz.IV.271.
Alting er gaaet saa kontrært. Bergstrøm.
FD.70. „Stakkels Barn," tænkte han, —

10 „hvor eontrært det hele dog har udvik-
let sig."" SvLa.AB.210. 1.3) (nu l.br.) som
er modsætningen, kontrasten til ell. i

strid med noget, hånd tilskriver de Drui-
der en Lærdom, som er andre Folkes
Meening gandske contra.\r.LTid.l 728.271.
Vandet, som et Element, der er Ilden
contraire, udslukker Yarmen. Clitau.FT.
167. Leth.(1800). 1.4) (gram., nu næppe
br.:) nægtende og contraire (o: modsæt-

20 tende) Fsirtikler. Høysg.AG.163. 1.5) (filos.)

Kontrær Modsætning finder Sted, naar
det ene, foruden at bekræfte eller benegte,
hvad det andet benegter eller bekræfter,
tillige indeholder en nærmere Bestem-
melse. SHeegaard.Den formelleLogik.(1871).
13. 2) (især talespr.; l.br.) om person:
d. s. s. kontrarig 1.2. Der er Mennesker saa
sure i Sindet og saa kontrære, at de
ikke faar og heller ikke fortjener at faa

30 andet end Ærgrelser og Ubehageligheder
ud af deres Rejse. HRosenberg.Om at rejse.

(1924).13.
Kontubernal, en. [k(ontub^r>na-2,

kcnntubar-] flt. -er. (af lat. con-tubernalis,
egl.: teltkammerat, afl. af taberna, hytte,

bod (jf. Tabernakel)) person, der bor
sammen med, deler værelse (ell. et par
sammenhørende værelser) med en anden;
især (stud.) m.h.t. ældre forhold paa Re-

40 gensen og andre kollegier, min Contuber-
nal Justitz-Raad Bing. Gram. Breve. 218.

Ew.(1914).IV.303. vore Kammere stødte
lige til hinanden, saa vi blot behøvede
at lukke Mellemdøren op, saa vare vi
Kontubernaler. 0ehl.Er.II.212. Hostr.G.6.
(regensianeren) var efterladt sammen med
Kont\xhern2\en. KLar8.(Tilsk.l920.I.67).jf.
(spøg.): De kontubernaleste Hilsner fra
din hengivne Laurits 'iHøhr.Børup.LN.S.

50 Kontnche, en. se Kantusse.
Kontnr, en. [kcnn'tu-V] flt. -er. (fra fr.

contour, til contourner (jf. konturere^)
\)(i8ær æstet.) ydre linier, omrids, især

af tegning, figur ell. naturgenstand. De
mange . . Exercitier, hvortil de unge
Græker . . bleve anførte, gave dem en
mandhaftig Contour udi det gandske, og
en ædel Form udi alle hemmer. WiedeweU.
T.15. Snart saae jeg (fra havet) Contou-

60 ren af Algiers hvide Muur lænet op ad
et Bjerg. RudBay.EP.I.207. *en Barm, en
Skulder med fin og ung Kontur. Soph
Clauss.M.27. Barnet maa nu være opdra-
get til at opfatte (den tegnede linie) som
Kontur af Genstanden. VortHj.l2.20. jf.:

Gaslamperne vare netop blevne tændte,

XI. Rentrykt »/„ 1928
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Gaderne straalede i Ildcontour.ÆTC^wd.
Xll.357. \\

uegl (jf. bet. 2). mangler Nor-
den virkelig Skiønheder, som Digteren
kan benytte sig af? Ewald slog en løse-

lig Contour med lynsnar Hast om Bro-
derlandene, og vi læse det herlige Vers:
*„Hvor Saxers Elv (osv.)''. OehlBidr.1.311.
2) to overf.; dels om skary afgrænsning
ell. karakteristik: Heib.Fro8.IlI.230. den af

Digteren elskede Kvindes Skikkelse (teg- lo

ner sig) med forholdsvis sikre Konturer
(Brandes.II.29: Omrids/ Brandes.DD.189.
Det var umuligt at forstaa, hvad han sagde,
Bevægetheden druknede alle Konturer.
Rimest.(Fol.^^/8l921.6.sp.l). dels om de blotte

rammer for ell. hovedlinier, hovedtræk af
noget: En Del af de typiske Figurer (o:

i „Peder Paars") ses som Skitser, Kontu-
rer af Komediernes Personer. VilhAnd.
HB.35. (skuespillerinden) bør slet ikke have 20

en saadan Rolle, hun kan akkurat trække
Konturerne op, noget Indhold kan hun
ikke fylde den med. Tilsk.19l8.II.426. be-
skedent opridses Konturerne for Arbej-
det (o: en Grønlandsekspedition). smst.l 920.
1.315. konturere, v. [kcontu're-'ra] -ede

ell (sj.) -te. vbs. -ing (Tilsk.1925. 11.188).

(afl. af Kontur; jf. fr. contourner; især

fagl.) tegne (en genstands) konturer;
trække (en tegnings) konturer op. Meyer.^ 30

117. Efteraarshimlens forrevne Uvejrs-
skyer . . er kun grovt konturerede.Z^Mads.
(KunstmusA.1915.40). (hendes) Øjne, hvis
korte, men kulsorte Vipper ligesom kon-
turerede dem med en tynd Tuschstreg.
EmilRasm.FB.29. Krigens karrige Haand
havde . . paa Tivolis Festdag slaaet Gas-
hanen helt fra og kontureret Bygningen
med hvide, røde og grønne Lygter. T^er^-
strøm.HN.135. billedl. : Hsms Drømme pla- 40

gede ham . . De gjorde ham til et pur-
ungt, vaklende, lidet kontureret Menneske.
Bønnelycke.J 0. 44. Kontu r-:f|e(de)r,
en. (zool.) dækfjer (som bestemmer fuglens
konturer). Sal.VI.648. -linie, en. (1. br.)

(linie, der danner en) kontur. Naar Møn-
steret er tegnet, følger man med Kopier-
hjulet Konturlinjerne og klipper derefter
Mønsteret uå.IIaandv.73. -sav, en. (fagl.)

sav med smal og tynd klinge i en bue af 50

træ ell. jærn, brugt til udskæring af -fine

krumme linier, kurver osv. i træ (og bløde

metaller); løvsav. OpfB.UIIl.66. -skud,
et. (med.) skud, ved hvilket kuglen passerer
rundt om en knogle i st. f. gennem den. KU-
niskOrdbog.(1921).129. -sting:, et.(haand-
arb.) især i flt., om sting af samme længde,
som danner en linie, og hvoraf ethvert be-

gynder midt for det foregaaende. VortHj.
III1.26. -teg:ning;, qh. (fagl.) tegning af fiQ

en tings konturer. Saaby.'' SaUXXIII.152.
billedl: Repliken fulgte ham ikke, og Por-
trætet, den intime, konkrete Iagttagelse
viskedes ud i hans Konturtegning af Men-
neske-Aand er. VilhAnd.T.136.
Kontusion, en. Ptcontu'Jo'n] flt. -er.

(fra lat. contusio, til con-tundere, knuse,

af tundere, slaa, banke; især med.) legems-
beskadigelse ved slag, stød ell knusning; især:

læsion af bløddelene under huden,
fremkommetved slag, stød af et stumpt
legeme, saaledes at huden ikke brister (jf,
u. Knuselse, Knusning 1). Reiser.II1.320.
Lægen.reg. I en Bataille sprang en Bombe
tæt ved mig. Jeg fik en voldsom Kon-
tusion i Hovedet. Blich. (1920). XIII. 85.
flere havde erholdt Hudafskrabninger og
Kontusioner./iro/"oed-i/aw8ew.-DL.84.Åabent
Skinnebensbrud paa højre Ben, let Kon-
tusion af venstre. Buchh.UH.190. billedl:

Gulvet erholdt en betænkelig Contusion
af hendes ualmindelig svære Ba.gåe\.Blich.
(1833).YII.61.
Kontusse, Kontusz, se Kantusse.
Konus, en. ['ko'nus] (nu næppe br.

Cone. Blich.(1920).XVI.101. — i bet. 2 Kon.
[ko-n] flt. -er), flt. -(s)er. (jf. sv. kon, eng.
cone, fr. cone; fra lat. conus, gr. konos,
kegle; jf.koaisk; fagl) 1) kegle; kegle-
formig genstand ell figur; spec. om
del af et kugleleje i en cykel, bestaaende af
en kegleformig afdrejet møtrik, som skrues
mod en anden del (kugleskaalen), saaledes at

der imellem disse to dele er plads til kug-
lerne. Leth.(1800).22. Paparbeideren.(1835).
98. Cyclehb.72. OpfB."II.144. \\hertil: Konus-
tang (skruenøgle til konus(s)en paa en cykel
PolitiE.Kosterbl.Vil924.2.sp.l). 2) (sj.)

remskive, der er kegledaymet ell. sam-
menstøbt af flere skiver m. trappevis af-
tagende diameter. Sal.XVII.626.
Konval, en. [kcon'val', ogs. kon-] flt.

-ler. (dannet af Liljekonval (s. d.), af ny-
lat. (lilium) convallium, af lat. convallis,
dal(kedel)) S^ navn paa planter af familien
Convallariaceæ (konvalfamilien), nu især om
slægten Polygonatum Tourn.; ogs. om lilje-

konval, Convallaria majalis L. (jf. Iskon-
val;. Drejer.BotTerm.254. JTusch.294. *bag
Elmehegn og Tjørnens lave | nysud-
sprungne Hæk Konvaller gror.Stuck.S.ll.
MentzO.Bill.323. Han dumpede ned i en
Skovbund, der var saftdrivende grøn af
Konvaller som blomstrede svagt endnu.
AndNx.PE.1.236. Konval-busk, en.

^ den fra Nordamerika stammende pryd-
busk Clethra alnifolia L. Skoleprogr.Herlufs-
holm.1897.74.

Konvaleseens, en. [koonvala'sæn's]

flt. -er. (jf. fr. convalescence ; af lat. con-
valescentia, til convalescens, se Konvales-
cent; nu sj.) den tid efter en sygdom, i

hvilken patienten endnu er svag, udmattet
og søger at komme til kræfter igen; (nu
alm.:) rekonvalescens, hans Convale-
scens gik . . hurtig fremad. Heib.Pros.IV.
323. Efter Anvendelsen af 8 Igler i Mave-
regionen gaves et Brækmiddel, hvorefter
Convalescentsen indtraadte. Journal Med
Chir.I.137. Overgangen fra Convalescen-
sen til fuldkommen Sundhed. StBille.Gal
III.3. Konvaleseent, en. [kconvala-
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•sæn'rfl flt. -er. {af lat. convalescens, præs.

part. af con-valescere, blive rask, stærk;

nu sJ.) person, der er ved at komme til kræf-
ter efter en sygdom; (nu alm.:) rekonva-
lescent, eengang om Dagen maae der
oplukkes og Værelset renses, imedens
Convalescenten kryber under Dynen.Tode.
ST.II.49. Heih.Pros.X.416.
Konval-træ, et. ^ Staphylea L. JP

Hansen.FortegnelseoverTræer,Buske,Stauder
ogPotteplanter.(1841 ).12.

konveks, adj. [kwn'vægs] intk. og adv.

d. s. ell. -t (Sal.XiV.488). (af lat. convexus,
hvælvet; fagl.) mods. konkav: som buer
udad; ud adbuet. Sylvius.Geom.39 (se u.

konkav ;. PalM.T.118(se u. konkav;. Moder
tog et Stykke Rugbrød, der havde krum-
met sig konveks mod Mejeriosten. NJep-
pesen.DS.45.
konvenabel, adj. [ktnnve-, kconva'na--

b(8)l] (ofte m. fr. form convenable;. {fra fr.

convenable, til convenir, se konvenere;
nu næppe br.) som passer sig, sømmer sig

for en, ell. som er til ens behag, er en til-

pas olgn.; passende, en distingueret Oj^-

førsel, som med min Stand var conve-
nable. iIoZ&.£p.I7.5i8. man seer ogsaa,
mange Folk af Stand . . at ansee Kirke-
Historien, som et Videnskab sig lidet con-
venable. sa.Kh.a2^. convenable haard Straf

paa Kroppen. <S<ampe.J.84. en convenabel
Douceur (udloves). Adr.^/il762.sp.l6. kon-
venere, V. [konve-, kcDnva'ne'ra] -ede ell.

(sj.) -te. {fra fr. convenir, af lat. con-venire,
egl.: komme sammen, forsamles, endvidere:

passe sammen, stemme overens, være egnet,

passende; jf. intervenere samt Konveniens,
Konvent osv.; m. h. t. bet-udviklingen jf. be-
kvem; især i formelt, nu lidt gldgs. spr.) om
forhold (især upers.) : være til ens behag;
være tilpas; passe. JBaden.FrO.73. Gold-
schm. VI.40. Klimaet lader til at konvenere
mig bedre om Natten end om Dagen.
FruHeib.B. 11.230. Frokostbordet stod
dækket fra Kl. 10-12, og i den Tid kom
og gik Pensionærerne, som det konvene-
rede dem bedst. CMøll.PF.114. om en lille

halv Times Tid maaske, hvis det conve-
nerer?KLars.KÆ.119. CP Konveniens,
€n. [kcnnveni'æn's] flt. (1. br.) -er (KMads.
JM.48). {af lat. convenientia, til conve-
nire, se konvenere) det forhold, at noget

betragtes som sømmeligt, passende, i overens-

stemmelse med vedtægter, (god) skik og brug;

(indbegrebet af) hvad der har vundet
hævd som passende, anses for god
tone olgn. (jf. Etikette 2, Form 2.3 slutn.

samt Konvention 2). Kunsten bestod i at

være saa overgiven som muligt uden at

være brutal og smagløs. Convenients og
Former kunde man derimod overtræde
saameget, man vilde. Oehl.Er.1.232. Con-
veniensens Baand . . paalægges ingen Na-
tion i Verden, Chineserne undtagne, let-

tere end de Frsmske. POBrøndst.RD.23.
PalM.I.104. det engelske (samfund) har

maattet høre sig beskyldt, forhaanet ja
forbandet for sit Hykleri og sin Conve^
nients (Brandes.IV.6: Vedtægtsdyrkelse^.
Brandes.E.17. || hertil Konveniens-giftermaal
(S&B. SaUXIV.483), -parti, -ægteskab
(ESkram.AV.18), om giftermaal, der er be-

stemt af parternes formue, rang, sociale stil-

ling olgn.; fornuftparti ("mo^is.InklinatioDS-
parti^; endvidere -løgn (Schand.UJk.88),-mO'

10 ral (Ipsen.Br.IL201), -regel ofl.

Konvent, et. [kcon'væn'd] convént.
Høysg.AG.147. flt. -er. {glda. conuent, oldn.

konvent(a); ft'a lat. conventus, sammen-
komst, til convenire, se konvenere; egl. sa.

ord som Kavent) egl.: sammenkomst,
møde, forsamling, navnlig af repræsen-
tanter fra et vist omraade; især i flg. anv.:

1) om danske forhold (jf. ogs. Menigheds-
konvent; ; dels: sammenkomst af de gejstlige

20 i et provsti; præstekonvent; dels: sammen-
komst af præster (fra et vist omraade), der
har dannet en (privat) sammenslutning. Ba-
den. JurO. I. 98. Mynst. Levnet. 274ff. paa
Terrassen diskuterer Munkene . . de sam-
me Problemer, som Landsbypræsterne
paa deres K.0JivQr\.tQV. AWinding.Vag.134,
HøjskBl.1916.1630. 2) (især hist.) om for-
samlingen af samtlige stemmeberet-
tigede munke ell. nonner i et kloster;

30 ogs. om hele samfundet af munke (nonner)
ell. selve klostret (jf. fr. couvent). Ende-
lig ere nogle Jesuiter ankomne, som til

Loanda stiftede et Convent. Pflug.DP.1041.
Der vare gamle ziirlige Tempeler Aca-
demier, herlige Bygninger, Giest-Huuse
og Conventer. sms^.iOO^. De tydske Clo-
stere faaer Besætning af de danske Con-
Yenter. LTid.1742.68. Kirkesognet er ble-
vet . . henlagt under Vor Frue Kirke, der

40 indstiftedes som et Konvent under Bispe-
stolen. AarbKbhAmt.1920. 70. 3) (efter fr.

convention; hist.) især i best. f., om den
franske folkevalgte repræsentation 1792-95;
nationalkonvent. &rundtv.MM.145. det
endte . . med, at Konventet 2. Juni (1793)
vedtog Fængslingen af de girondinske Fø-
rere. SaZ.* 71/7.759. Konvent-, i ssgr.

(jf. Konvents-). -Iinsi, et. {oldn. konven-
tuhiis; hist, foræld.) hus, hvori der holdtes

50 konvent (1). Bygningen (anvendtes) til et
Conventhuus, hvorSiælands Clericie, tven-
de Gange om Aaret holder Lande-Mode.
EPont.Atlas.il.348. Conventhuset i Roes-
kilde. Prom?^U1810. || i best. anv. spec. om en
bygning paa hjørnet af Silkegade og Pile-

stræde i Kbh., hvor fattigvæsnets overforstan-

dere og fattigdirektionen holdt møder, hvorfra
almisseuddelinaen fandt sted osv. Cit.1722,

(KbhDipl.VIlL535). Det er 132 Aar si-

60 den Conventhuset blev stiftet, 1630. Adr.^^U
1762.sp.2. CBruun.Kbh.L556. jf: Af Con-
vent-Huus Gassen underholdes nu 1320
gamle, og 480 Børn. EPont Atlas.I1. 140.
Konvention, en. [kcnnvæn'Jo-n] flt. -er.

{fr. convention; fra lat conventio, til con-
venire, se konvenere) 1) om overens-
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komat ell. traktat af forsk, art, fx. (polit.)

ml. stater angaaende anliggender af mere be-

grænset natur, (Jai) ml. de øverstbefalende

under krig angaaende udveksling af fanger,
vaabenstilstand olgn., ell. (tidligere) ml. pri-

vatpersoner angaaende forsk, fælles interesser

(spec. Y (foræld.) ml. deltagerne i et interes-

sentskab angaaende deres fælles forpligtelser

og rettigheder. Nørreg.Frivatr.J11.109. VSO.
1.571. Harboe.MarO.84). Moth.Conv.Kl87. lo

(der) er intet Middel til at holde (haand-
værkssvendene) udi Ave . . uden ved en al-

mindelig Convention imellem alle Stæders
og Landes Øvrigheder. Holb.Ep.III.355.
Dog maa de Reformerede forfatte visse

Conventioner deres Kirkes og Skoles Sa-
ger angaaende, naar ingen særdeles Lov
og Forordn, findes, hvorefter de sig kan
vide Sit rette. Konfirm.'^/6l747.§12. Conven-
tionen til Reichenbach (o: ml. Østrig og 2p

Preussen 1790). FrSneed.I.156. Convention
for det Kjøbenhavnske Søassurance-Com-
lavigme. Konvention'^U1850. Gisselfeld ade-
lige Jomfrukloster er oprettet . . ved te-

stamentariske Bestemmelser af ^79 1701
. . stadfæstet ved Konvention af . . ^^h

1726 mellem Stifterens 3 Børn. Trap.*III.

155. Den i Berlin reviderede Bernerkon-
vention angaaende Beskyttelse for litte-

rære og kunstneriske Værker. Sal.^ VIII. 30

449. 2) 13 vedtagen, gængs skik og
brug; konveniens, en Convention eller

vedtagen Skik blant Børn og Huus-Folk,
at den ene ingen Ret skal have at tiltale

den anden derfor (o: hvor meget de tager af
retterne). Holb.NF.(1728).I.152. en vedta-
gen kunstnerisk Convention. Brandes.Volt.
1.274. Græsk saavel som gammelgermansk
eller gammelfransk Digtning er overalt
bunden i Konvention.VVed.H.128. de taa- 40

belige Konventioner (forhindrede) deres
lykkelige Stævnemøder. Reumert. EB. 28.
konventional, adj. [kmnvænjo'na-'/]

{fra lat. conventionalis; egl. sa. ord som kon-
ventionel; især i ssgr.) som Jiører til ell. be-

ror paa en konvention olgn. Meyer.^120.
Konventional -bod (Lassen. SO. 541.
Hage.*557) ell. -bocle (VortLand.^N%1905.
2.sp.8. SaUXIX.770) ell. -»traf (Meyer.

^

120. LovL.V.705), en. (især jur.) bøde, som 5o

en person kontraktlig er forpligtet til at be-

tale, hvis han ikke til rette tid opfylder en

af ham paataget forpligtelse. G3 konven-
tionel, adj. [kwnvænjo'næl'] {fra fr. con-
ventionnel,' af lat. conventionalis, se kon-
ventional) som hører til ell. beror paa kon-
vention (2), konveniens; dels: almindelig brugt;
vedtaget; hævdvundet; dels: i overens-
stemmelse med skik og brug ell. god
tone olgn. Selv hos Shakspeare, som hos 60

enhver anden Digter, finder man noget
Konventionelt, der hører Tiden til, og
som var Mode dengang. Oehl.Er. 11.111.
Enhver Stand har i Almindelighed her i

Livet visse conventionelle Skikke og især
visse conventionelle Løgne. Kierk.1.399.

(Michelangelo) har frembragt adskillige
conventionelle Portræter, men langt flere
ypperlige. Brandes.MB.9. Det konventio-
nelle Smil om Læberne tøede. TomKrist.
LA.224. KonventionH-mont, en.(for-
æld.) mønt, præget efter den i 1753 ml. rigs-

stænderne i Tyskland sluttede mønlkonven-
tion. HandelsO.(1807).46. en Gylden i Kon-
ventionsmønt. KEFranzos. Moschko. (overs.

1880).116. Konvents-, i ssgr. af Kon-
vent (jf. Konvent-;, fx. (til bet. S) Kon-
vents-kommissær, -medlem (Sal.* VIII.
759). Konvent-8al, en. 07- -stue; især
hist.) d. s. s. Kapitelsal. SaUXi V.166. Kon-
vents-frakke, en. (foræld.) vist egl.nam
paa en frakke, der var kommet paa mode ved
nationalkonventet (ligesom senere diplomat-
frakken fra det engelske parlament). Blich.
(1920).XX.66. -salmebojT, en. (kirk.) i

best. f., om den af Boskilde præstekonvent
1856 udgivne „Psalmebog til Kirke- og Huus-
Andagt". SalmHj.iii. Konvent-stne, en.
{glda. conwentæstuæ, oldn. konventustofa;
især hist.) d. s. s. -sal. TroelsL.^XII.225.234,
den smukke Konventstue (o: paa „iiTowvfwi-
huset").CBruun.Kbh.I.556.WLon\e'ntnsily.
en. [kmnvæntu'a-'/] fit. -er. {fra mlat. con-
ventualis, aft. af lat. conventus, se Kon-
vent; fagl.) medlem af et konvent; klo-
sterbroder; spec. om medlem af det mildere
parti inden for franciskanerordenen. Pater
Sparaglia, Conventual i et Franciscaner
Kloster. LTid.l 743.296. JBaden.FrO.73.
Sal.^VIII.636. Konventnal-in<ie, en.
(især emb.) medlem af et frøken-, jomfru-
kloster ; stiftsdame ; klosterdame (2), -frøken (2).
EPont.Atlas.111.1.39. Leih.(1800).22. Trap.*^
III.62. Konvent-ol, et. [2] (foræld.)
d. s. s. Kavent. tilfældigviis seer (jeg) i en
Bog, hvad jeg virkelig ikke havde vidst
før, at tyndt 01 hedder: Convent-01. Kicrk.
XI V.363. Meyer.^202.
O konversabel, adj. [kmnv^r'sa?-

b(a)l, kmnvar-] {fra fr. conversabl'e ; til

konversere 2) om person: som er let at kon-
versere, modtagelig for ell. (især) tilbøjelig
til konversation. Meyer.^162. (en) dd\åve
Herre, ungdommelig' rødmosset, meget
konversabel og rede til en lille Passiar
om Dit og D&t.Pol.y4l910.3. Konversa-
tion, en. [kconvBrsa'Jo'w, kmnvar-] (f Kon-
versats, se u. bet. 1). fit. -er. {ænyd. d. s. i

bet. 1 (DGrammat.I.148), ty.d.s., fra fr.
conversation, lat. conversatio, vbs. til con-
versari, se konversere) 1) f det at om-
gaas med en; omgang; selskab; ogs.: evne
til at omgaas folk paa rette maade,
opføre sig rigtigt olgn. Moth.Conv.K187.
Hun klagede sig, at det var saa Melan-
cholisk for Hende paa hendis Cammers,
siden I hafde forbuddet hende Conversatz
med alle Mennisker. JRPaulli.SB.61. „Tag
Exempel af Emilie," sagde Justitsraaden,
„hun forstaaer at comportere sig blandt
Folk. Den Pige har sandelig megen Con-
versation." CBemh.IX.55. smst.I.203. 2) det
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i

at samtale, underholde sig med en anden
(andre), nu især: paa selskabelig maade;
samtale, (mundtlig) underholdning,
især om almindelige, almene, dagligdags em-
ner (jf. fx. Bal-, Bordkonversation^. hin
muntre Konversasjon og tiddræbende Mor-
skab. Grundto.Udv.1.66. *Jeg var i Sel-

skab — hos en Baron,
| der var den fine-

ste Konversation. Hostr.G.142. disse tu-

sinde Intetheder, hvoraf Fruentimmernes
Conversation bestaaer. Chievitz. FG. 196.
(disputen kan) kaldes en Konversation:
vi bruge jo dette Udtryk om en Samtale,
der kun er foranlediget ved, at to Personer
befinde sig i Nærheden af hinanden uden
udtrykkelig at have søgt hinanden for at

forhandle om nogen bestemt Genstand.
JLange.M.F.201. Samtalen . . stivnede i

en almindelig Konversation. Pont.DR.^I.
96. jf. bet. 1: Efter lang Kierligheds Tale
lovede hun anden Dag ved samme Klokke-
slet at unde mig hendes Conversation.
Holb.Usynl.I.l. det strider mod al Mode-
stighed at forlange saadant af en Dame
udi allerførste Conversation. smst.II.l.
sml: oplagte til hvad man kalder Conver-
sation, et Ord, som efter sin bogstave-
lige Betydning er meget udtryksfuldt, og
som jeg nok vilde gjengive ved Sjæle-
nes Samqvem og SanniæTsel. Sibb.IL259.
Konversations-, i ssgr. af Konversa-
tion 2, fx. (foruden de ndf. medtagne) Kon-
versations-emne, -form, -stof, -talent, -lek-
sikon, et. {efter ty. konversationslexicon)
egl.: bog, værk, der giver oplysning om de i

selskabslivets samtaler anvendte vanskeligere
ord ell. drøftede emner fra kunst, teknik, vi-

denskab osv. (jf.JBaden.FrO.II.32); værk,
der i alfabetisk ordnede artikler indeholder
den menneskelige videns forsk, dele, det vig-
tigste af de forsk, fag, videnskaber i forholds-
vis let tilgængelig form (jf. Encyklopædi 1).

compendieus Conversations- og Nouvell-
Lexicon, hvorudi de sædvanlige Frantzoske
og Latinske Ord, som dagligen i Talen og
Skriven, saavelsom i Gazetterne forekom-
mer, indeholdes. LTid.1737.348. Conversa-
tions-Lexicon, eller encyclopædisk Haand-
bog over de i selskabelig tFnderholdning
og ved Læsning forekommende Gjenstan-
de. Navne og Begreber fefc^ oversat, .af
H. A. Kofod, (bogtitel.1816-28). (han) taler
som han var opdragen ved et Udtog af
et Conversationslexicon. Gylb. 1.137. jf.:
(Goethe) har villet gøre det ydre, det hele
Indbegreb af Kunster og Videnskaber, hele
Konversationsleksikonet til noget indre,
en organisk Vækst og Udvikling. VilhAnd.
T.116.

II
et levende konversations-

leksikon, om person, der er meget vi-

dende, har meget alsidige kundskaber. Degnen
(var) Egnens levende Conversationslexi-
con. 5/tc;i.^iS55;.SM;?p/.9. Kiærken, som har
læst Bøger, betragtes, hvor han kommer
som Gæst paa Slottene, som et levende
Konversationslexikon og maa fortælle .

.

om „Gesta Romanorum**. VVed.R.67. jf.:
Han slog op i ham som i et Konversa-
tionslexikon. Schand.SB.239. -opera, en.

(teat, æstet.) komisk opera med lysfspilagtigt

indhold og i reglen med (talte) dialoger ml.

sangnumrene. SaL^XIV.484. -sprog;, et.

(nu 1. br.) sprog, saaledes som det alm. tales

i konversation; omgangssprog; alm. talesprog.

JBaden.FrO.74. Sal.X.898. -st^fkke, et.

10 (teat., æstet.) lettere skuespil med livlig dialog,

i reglen foregaaende i det højere selskabsliv.

MeyerM20. Konversationsstykker, hvori
hendes aandfulde Repliker slog som Lyn
ned i Publikum. SeAawrZ.F.449. Tjeneste-
pigen, der kom til Konversationsstykke i

Det kgl. Teater . . gik fra det Hele, fordi

de Mennesker jo talte om noget, der ikke
kom hende ved I Kehler.KK.156. ||

(nunæppe
br.) om maleri med emne fra selskabslivet.

20 JBaden.FrO.74. -time, en. spec. : time med
taleøvelser i et fremmed sprog. Kaper, -tone,
en. den tone, der anvendes i almindelig kon-
versation; ogs. om det dannede selskabs sam-
taleformer ell. om selskabslivets overfladiske,

affable omgangstone. JBaden.FrO.74. Efter
en kort Pavse slog Pastor Hjorth om i

en livlig Konversa.tionstone.Schand.SF.24.
Tops.II.109. Sal.X.898. -værelse, et. væ-
relse (især i foreningslokaler), bestemt til

30 samtale (mods. Liæseværelse osv.). PAHeib.
E.51. Schand.TF. 11.255. Drachm.T.218.
Konversats, en. se Konversation, kon-
versere, V. [kcnnvBr' se-ro, kconvar-] -ede

ell. (sj.) -te. vbs. Konversation (s. d.). {ænyd.
d. s. (i bet. 1), ty. konversieren, fra fr. con-
verser, lat. conversari, omgaas, til vertere,

vende om) 1) f ^J/". Konversation 1) have
omgang med; omgaas. Moth.Conv.K187.
Oversætteren (er) et lærd Fruentimmer

40 . . hvis Meriter noksom ere bekiendte af

dem, som hår haft den Ære at conver-
sere Rende. LTid.1747.325. 2) føre kon-
versation (2) (med); underholde (sig

med). „Du maa blive her tilstæde for at

complimentere Baronen. Nu kommer han.*
— „Men er jeg skikket til at conversere
med saadan stor Herre?" Holb.HAmb.IIL4.
*Visselig kan man herlig conversere,

j

Langt fra sin Elskte blot ved Minespil.
50 Heib.Poet.VI.478. Veltalende Øjne hinan-
den forstaae — dette og intet andet var
for det første den eneste Maade, vi — min
Louise og jeg — converserede pa&.JJPa-
ludan.Er.l33. Jeg har lovet ham at con-
versere Tanten, og jeg røgter dette hæ-
derlige Hverv med al Alvor. Kierk.I.320.

Konversion, en. [kcnnvBr'Jo-'n] flt.

-er. {jf. fr. conversion; fra lat. conversio,

vfts. <t7 convertere, se konvertere) o m/'orm-
^ning, omstilling, forvandling olgn.;

især i flg. spec. anv.: 1) (filos.) m doms ud-
ledelse af en anden ved ombytning af sub-

jekt og prædikat. Sal.^XIV.484. 2) d til

konvertere 2 : det at blive religiøs ell. gaa
over til en anden religion; omvendelse.
Moth.Conv.K187. (da) en stor Hoob Sicili-
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anske Jøder vilde lade sig døbe, befoel

han, at man ikke skulde iile dermed, for

at examinere, om deres Conversion var
ji\vor\ig.Holb.JH.11.582. 8a.MTkr.85. So-
cialismen hørte hjemme i den Aandsver-
den, jeg ved min Konversion havde vendt
Ryggen. Jørg.Liv. V.9. 3) {71U sj.) til kon-
vertere 3. man kan undertiden ved . . at

convertere sin Gjæld forbedre sin Status

. . Naar man ved Conversionen kan op- 10

naae en lavere Rentefod. Oversk. 1.468.
Meyer.^203, konvertere, v. [krnnv^r-

'te'ra , kconvar-] -ede ell. (sj.) -te. vhs. -mg
(LovNr.49'/4l887. HageJ'lSO) ell. Konver-
sion (s. d.). {fra lat. con-vertere, af vertere,

vende; jf. divertere, konversere) vende
(noget) om; omforme; især i flg. anv. : 1

)

(nu 1. br.) i al alm. I en ironisk Samtid
. . er der for den væsentlige Ironiker intet

Andet at gjøre end at convertere hele 20

Forholdet, og selv blive Gjenstand for

Alles Irome. Kierk.XIII.556. Digtning er
konverteret Liv. VVed.M.68. 2) (nu sj.)

bevirke, at en gaar over til en anden
opfattelse; især: gøre religiøs ell. til tilhæn-

ger af en vis religion; omvende. Moth.Conv.
K187. (jeg) gaaer til Fods, og tidt uden
Tiener . . Og veed jeg ikke rettere, end
at jeg jo med mit Exempel haver con-
verteret adskillige. Holb.Ep.II1.20. \\ intr.: 30

blive religiøs ell. skifte tro; omvende sig.

Bogen . . kan sikkert . . faa mange til at

konvertere. Tilsk.1928.IL60. 3) (især Y ell.

polit.) omsætte (værdier) i anden va-
luta, til andre betingelser osv. de høje
Fragter var konverterede til Dyrtid i Lan-
det. ORode.KV.88. kloge Finansmænd (i

Grækenland) konverterede deres Konto-
beløb i Bankerne til Sterling eller Dol-
lars. FrFoulsen.VV.138. jf. (spøg.): Hun 40

betalte ham af Skuffen, det tog sin Tid,
hendes Formue var konverteret i To- og
Femører. j5mcM.D-E.80. || spec: forandre
et (især: stats-, kommune-, kreditforenings-)
laans betingelser ell. ombytte et laan
med et andet, der kan faas paa andre
(især: bedre) betingelser. Oversk.1.468 (se

u. Konversion 3j. Éertel.A.459. Ministeriet
agter . . at anmode Kongressen om Myn-
dighed til at konvertere Laanene til de 50

europæiskeNationertilrentebærende Vær-
dipapirer. BerlTid.'^l&1921.Åft.l.sp.5. sætte
landmændene i stand til at konvertere de-
res løse gældsforpligtelser med faste prio-
riteter. Le</ers^.aVMr.iP^8.i5 7.

Konvoj, en. [kwn'vcoi'] ^fKonfoj. Moth.
Conv.K173). flt. -er. (fra fr. convoi, til con-
voyer, se konvojere) 1) (nu især (1. br.)

som overf. anv. af bet. 2) i al alm.: det at
ledsage og beskytte en; konkr., om ledsa- 60

gerne, især: bevæbnet mandskab (ofte:
sammen med de ledsagede, betragtet som en
helhed). *Den uldne Faare Hiord i Skove,
hede, Lunde

| Da med convojer gik af
Jernepikked YivmåQ. Holb.Metam.44. naar
jeg møder en ung Borger-Søn paa Gaden

med en bunted Lakej udi Hælene, tæn-
ker han, mon du ogsaa ikke kunde gaae
uden Convoy? sa.E'p.lII.20. JJuel. 428.
*En Høne med tolv Kyllingers Konvoj

|

formindsker Verden med sin lille Støj.

PoUVi 1922.Sønd.6.8p.4.
\\ ii om samling

vogne (med levnedsmidler, ammunition osv.)

under ledsagelse af en eskorte. MilTelmO.
53. paa Vejen sled de Nysaaredes Kon-
voi sig langsomt frem. Bang. T. 218. jf,:
Ørkenrøvere overfalder en Motorkon-
voi.NatTid.^Vsl928.M.l.sp.2. 2) ^ om
krigsskibes ledsagelse og beskyttelse
af handelsskibe, transportskibe osv. i

krigstid ; især konkr., enten om de ledsagende
krigsskibe ell. om de skibe, der ledsages, ell.

(nu især) om de ledsagende og ledsagede skibe

som en helhed. De Skibe, som komme ind
i Øresund . . i Feide-Tid for at søge Con-
voi. TraktaV^U1701.§9. Anordn, for Convoi
under danske Krigs-Skibe. ^nordn.Vni 7^8.

For at afværge den Skade, som . . Fri-

byttere kunde foraarsage, gives Kjøb-
mændsskibene en Convoy meå. Hallager.
55. Convojerne bleve dækkede af en for-

midabel Orlogs-Styrke. JJPaludan.Er.200.

*(fregatten) førte med sig i Konvoi | En
Flaade agterude. Drachm.DM.85. ud for
Skoven ved Billesborg laa en Konvoi af

Handelsskibe. Thorsøe.EM.154. || ofte i forb.

under konvoj. SøkrigsA.(1752).§189. Den
Commanderende skal tilholde de Skib-
førende, som forlange at tages under Con-
voi, at de forsyne sig med Vand og Pro-
visioner for en længere Tid, end alminde-
ligviis udfordres, naar der ikke convoieres.
Anordn.Viil798.§8. Scheller.MarO. Kon-
voj-, i ssgr. ^ af Konvoj 2, fx. (foruden
de ndf. medtagne) Konvoj-chef, -orden, -sig-

nal, konvojere, v. [k(»)nvo(a)'je-'r8, kcnn-
v(i)i'e?ra] (-f konfojere. Moth.Conv.K173.
Phønixb.FM.1727.Nr.ll.6). -ede ell. (sj.) -te.

vbs. -ing (OpfB.'11.409), jf. Konvoj, {fra fr,

convoyer, af voie, vej, lat. via, jf. via. Via-
dukt, deviere) 1) (nu især (1. br.) som overf.

anv. af bet. 2) i al alm.: ledsage (en), især

for at beskytte. Hollænderne . . maatte ud-
marchere, og til St. George d'El Mina bleve
Convojerede. Pflug.DP.1072. Holb.Kh.665.
det (er) kommen i Moede, icke at selge
enten Suppe eller Steg ud af Kieldrene
uden mand tillige Confojerer det med et
Rundbrød. Phønia:b.FM.1727.Nr.ll.6. jf.:
*Han (o: gud) convoyere dem, som dem
opholdt i lisen. ChrFlensb.DM.IlI.13. 2)

^ om krigsskib: ledsage koffardiskibe
i krigstid, eendeel svendske Orlog Skiibe
. . convoierede nogle svendske Last Skiibe.
Æreboe.191. HandelsO.(1807).46. Scheller.

MarO. Konvoj-Unåde, en. (1. br.; jf.

Konvoj 2). Slange.ChrIV.585. -gebyr, et.

^ (nu næppe br.) d. s. s. -penge. Larsen.
-penge, pi. ^ (nu næppe br.) et handels-
skibs betaling for at blive konvojeret. Slange.
Chrl V.761. SS:B. -skib, et. J, konvojerende
krigsskib, vAph.(1759).70. Scheller.MarO.
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I

Konvolut, en elletfHolb.DH.IIIMS;
nu kun i bet. 1 j. [kconvo'Iuri, ogs. kon-, vulg.

ell. dial. kcnmfi'lurZ, kcnmfa'lurf olgn.^ flt. -ter.

(ænyd. d.s. (De ældste da.Archivregistraturer.

in.(1865).143.243), ty. d.s.; af lat. convo-
lutus, perf. part. af coa-volvere, sammen-
rulle; jf. Konvolvolus) I) (med.) noget
sammenslynget; sammenrullet ell.sam-
menviklet masse. Iblandt dette Fedt (o:

i en svulst) fandt man 3 Convoluter af fine,

sorte Haar, af en Alens Længde. BibiLæg.
XVI. 72. jf.: ved den anden (brækning kom)
en convolut eller sammenviklet Ting af

Størrelse som et Hønse-Æg. LTid. 1737.
159. 2) t i al alm., om hvad der svøbes
uden om noget; især om omslag af pa-
pir. Moth.Conv.K187. *Af reent Papiir
man og ey Svovelsticker giør:

|
Hvor fick

man convolut til Flesk, til Sild, Medister.
Holb.Skiemt.C7v. *Til hvilken Urteboed og
Kielder man vil gaae, I Kand man til

Convolut af de slags Skrivter faae. FrHorn.
FM.42. *Et Rokkebrev er intet Brev;

|

Det hører ikkun hen til Convoluter.
|
Dets

Indhold ei er Ord, man skrev,
|
Men kun

en Tot af Hør, man i det slutter. J^r^r.Z).

11.233. mens han var i Kirken (-fik han)
een Pak under Convolut sendt i sit

Huns. Lincke.BilligSvar. (1745). a2r. || bil-

ledl. Den heele Historie er af ingen Be-
tydning, saasom den er ikkun som en
Convolut om moralske Lærdomme og Be-
tragtninger. Overs.afHolbLevned.235. Intet
(er) ved den blotte Complex af sine Egen-
skaber, denne betydningsløse Convolut af

et ubestemt Indhold, men kun ved sin
Substans virkelig . . hvad det er. Heib.
Fros.1.15. 3) omslag om dokumenter,
papirer ell. (nu især) skrivelse (brev),
der skal forsendes, lavet af et sammen-
foldet og forseglet ell. sammenlimet stykke
papir; nu kun om fabrikmæssig fremstillet

omslag med en aaben flig, der limes, klistres

til, naar skrivelsen er lagt i (jf. fx. Brev-,
Frimærkekonvolut samt Kuvert^. Projec-
tet blev indslutted i et Convolut, og for-

seigled. Holb.DH.IIL643. Jeg tog et Ark
Papiir, og gjorde min Konvolut paa Fransk
Maneer, uden Hjelp af Papirs- Sax. PA
Heib.E.233. *frem af Barmen drog hun

|

Et Brev i Convo\ut. PalM.IV.331. Amt-
mandsspiren, der slikker paa Konvolutter
i et Ministerium. J^sm.J. 9^^,//". Frimærke
sp.44^^).

II
slaa en konvolut om, (nu

8j.) lægge (skrivelse) i en konvolut. Ew.(1914).
IV.352. De skriver to Ord neden under
hans Brev, saa skal jeg siden slaae en
Konvolut derom. PAHeib.Sk.JILl95. HC
And. VI. 167. \\ under konvolut, (nu
næppe br.) i konvolut. Alle Breve . . skal
skikkes under Convolut til og fra Can-
ceWXet. Forordn.^^Iil7 14.§10. Sende et Brev
under en andens Convo\\it.vAph.(1764).
107. 4) t (spøg. anv. af bet. 2 ell. S) om ar-
rest, slutteri. *Han skulde dem betale
absolut.

I
Men da han ikke kunde dette,

|

Saa maatte stakkels Herre la' sig sætte
|

I Stadens Konvolut. ChrBorup.FM.127. *Vi
satte ham i Konvelut

| For et og andet
Kram, som han bedrev i ^vnn. smst.348.

konvolutere, v. [k(nnvolu'te-'r8] -ede
ell.(sj.) -te. vbs. -mg (CMøllPF.H. Pol.^Va
1920.2.sp.S). {afl. af Konvolut; især konfor-
spr.) lægge (skrivelse) i en konvolut (3).

KiøbmSyst.I.209. en anden Epistel, som
10 Du er saa god at convolutere og sende

op paa Kongens Bibliothek. Grundtv.E.18.
uden at aabne Konvolutten nedlægger
Stemmemodtageren den konvoluterede
Stemmeseddel i den aflaasede Stemme-
kasse. LovNr.l39'^/4l920.§36.
Konvolvolus ell. (sj.) Konvolvn-

lus (Saaby.''), en. [kcnn'vml'volus, -vulus]

(sj. Konvolvel [k(on'v(nrv(8)l] se ndf.). flt.

d. s. ell. (1. br.) -(s)er ell. (nu næppe br.) con-
20 volvoli (HCAnd. V.381). {fra lat. convolvu-

lus (-olus), til convolvere, se Konvolut) ^
snerle, Convolvulus L. *som en Konvolvels
Blade

|
folde sig ved Aftentide,

|
fromt

hun folder sine Hænder. Rich.1.85. store
hvide Konvolvolus. JPJac./I.^74. smst.288.

Konvulsion, en. [kconvul'Jo'w] flt.

-er. {fra lat. convulsio, vbs. til con-vellere,
rykke, rive voldsomt i) 1) (især med.) næsten
kun i flt., om uvilkaarlige muskelsammen-

30 trækninger, der ryster lemmerne ell. kroppen;
krampe(trækninger). Ach! Himmell see
hvilke Convulsioner han fik, da man
nævnte det Ord. Holb.Hex.V.l. den Slange
Aspis var den eeneste, som ingen Piine
eller Convulsion foraarsagede, efterdi man
deraf alleene henfaldt udi en Døsighed,
og . . gandske sagte udslukkedes. sa.Helt-

ind.1.223. JCLange.B.34. Pirrer man ved
den (o: en edderkop), anstiller den sig un-

40 dertiden, som den var en Krøbling eller

fik Convulsioner og kunde ikke flytte sig

af Stedet. Schade.Mors.(1811).229. MO.I.
308. Fanum.410. 2) CP (1. br.) om voldsom-
me sociale ell. politiske bevægelser, omvælt-
ninger, oprør olgn. Beskrivelser af Feldt-
slag, og Liigprædikener, Kabinetsintri-
guer og Hofconvulsioner.FrSneed. 1.431.
både tidens magtkamp med dens sam-
mensværgelser og statskup, den endnu

50 nervøse terrorisme fra oven, de utålmo-
dige konvulsioner nedefra og også den
teoretiske diskussion mellem absolutisme
og frihed er en bevægende kraft i (Cor-

neilles)dTamatik.VVed.C.22. konvulsiv,
rtrZJ. [kmnvul'si- V, ogs. 'k(nnvul|Si«'v] {fr. con-
vulsif, eng. convulsive; afl. af stammen i

Konvulsion; især med., nu 1. br.) adj. til

Konvulsion: krampagtig; krampe-, un-
dertiden (findes) convulsive Bevægelser

60 og epileptiske Angreeb . . hos Patienten.
LTid.l 737.767. Leth.(1800).22. Kvinderne
græd heftigt, der gik krampagtige, kon-
vulsive Bugtninger op over Mændenes
Nakker. AndNx.S.140. konvulsivisk,
adj. [k(nnvul'si'vis9] intk. og adv. d. s. ell.

(sj.) -t (Bagger.1.21). {ty. konvulsivisch; af
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konvulsiv; med. ell. CP) d. 8. s. konvulsiv;
ogs.: som ligner, minder om krampetræk-
ninger. LTid.1743.103. en Art af convul-
sivisk og selsom Krampe, der yttrer sig

hos tungsindige Folk. Tullin.II.74. *Dybt
Løven slaaer med convulsivisk Vælde

|

Sin Klo i Ormen. OehLL.1.49. (hos patien-

ten) iagttages . . rythmiske, convulsiviske
Bevægelser af en eller anden Legemsdel.
KFont.Psychiatr.1.66. Han kastede sig ned
gaa Knæ ved Sengens Hovedgærde og
ulkede konvulsivisk. ieo;9.LjB.70.

K<»operation, en. ['koofearBjo-'n, ko-
ofearB'Jo-'w] ftt. -er. (fra lat. cooperatio, vbs.

til cooperari, se kooperere) 1) (nu næppe
hr.) i al alm.: samvirken; samarbejde;
hjælp; medvirken, efterdi Menneskets
fordærvede Kiød og Blod uden nogens
Cooperation kand drive det til Synd. Holb.

Ep. 1. 325. smst. III. 360. angaaende Bi-
stand og Cooperation i Krigen. Slange.

ChrIV.1205. JBaden.FrO. 2) (efter eng.

cooperation ;j/. Andels-; fagl.) økonomisk
samvirken mellem flere (økonomisk sva-

ge) til fremme af fælles interesser.
LandbO.1.116. den frivillige Kooperations
Fader var Englænderen Owen. Hertel.A.

25. kooperativ, adj. ['koo68rB|ti'v, ko-
'o&arB|ti'v, 1. 6r. koofearB'ti'v] (fagl.) adj. til

Kooperation 1 ell. (især) 2. De kooperative
Foreninger i Frankrig (staar) ret afson-
drede. BerlTid.^^hl904.Aft.2.8p.5. Ordnin-

fen var kooperativ, Bønderne støttede og
ontroUerede hverandre. Hertel.A.13. Ver-

denshistorier maatte man imidlertid have,
og derfor vendte man sig i Aarhundredets
sidste Fjerdedel til det kooperative Ar-
bejde. JohsSteenstr.HN.90. Arbejdernes ko-
operative Byggeforening. TelefB.1927.sp.
2932. l^ooperere, v. ['koofeaire'ra, ko-
ofea're-ra] -ede ell. (sj.) -te. vbs. Kooperation
(s. d.). (fra lat. co-operari; nu 1. br.) virke

sammen (nu især : til fremme af fælles øko-
nomiske interesser); samvirke. Hos den
første (o: Cort Adeler) coopererede Kon-
sten med ^BitMren. Holb.Ep.IV..S49. end-
skiøndt Baltzløv . . er instar omnium, saa
behøves der dog een eller to andre der
kand cooperere med ham (o: som repeten-

ter ved Sorø akademi). sa.Brv.l83. JBaden.
FrO.74. Meyer.^203.
Kop, en ell. (dial.) et (FDyrlund.Uds.49.

Feilb. Brenderup.§91. Oy-dbS. (Langeland,
Baagø)), [kmb] Éøysg.2Pr.20. (nu næppe br.

Koppe. Holb.Kandst.IV. 5. Anti-Spectator.3.

PAHeib.US.539. jf VSO. se ogs. u. Kopper.— fm. ty. form Kopf, se Glaskop. jf. u. Kop-
t ssgr.). flt. -per ell. (nu kun dial.) -pe (Oecon
Journ. 1757.39. Esp.210. Brenderup.§158.

jf. Feilb.). (ænyd. kop (i bet. S), koppe (i

het.lj 2.1^, æda. koppæ, kuppæ i bet. 2.1

(Harp.Kr.96.97), sv., no. kopp, oldn. koppr,
kop, kar, øjenhule m. m. ; vist laant fra mnt.
kop,j7.o/i<.kopf, bæger, skaal, hjerneskal (der
benyttedes som drikkeskaal), hoved (hty. kopf,
hoved), oeng. copp (og cuppe, e7ig. cup, bæ-

ger); vistnok af romansk oprindelse, jf. mlaU
cuppa, bæger ('i^a ^ coppa, /"r. coupe^, lat.

cupa, tønde; maaske dog af hjemlig (germ.)
oprindelse, feesZ. m. Kob, Kube, kue; sml.u.
Edderkop ; m. h. t. bet-udviklingen sml. lat.

testa, skaal, fr. tete, hoved)

1) om mindre beholder, lille skaal
olgn.; især i flg. anv.: I.l) dels om lille

skaal, beholder, der bruges til opbe-
10 varing af visse ting (især husholdningsar-

tikler olgn.), til opsamling af noget, til

at udøse, udmaale noget med (jf. bet. 6)
olgn.; nu især i ssgr. som Fedt-, Foder-,
Sæbekop; jf. ogs. Cigarkop og (nu 1. br.)

Askekop (Levin. SvGrundtv.); dels: sk a al-
form et (oftest dyb) genstand (især af
porcelæn, fajance) med hank (øre) i den
ene side, brugt til at drikke (især forsk,

varme drikke) af; ogs. (især i forb. et par
M kopper. VSO. Levin. D&H.) om saadan

genstand (overkop) i forbindelse med tilhø-

rende underlag (underkop); jf. ssgr. som
Hanke-, Kaffe-, Kontor-, Mund-, Tekop.
Henrich spring du ud efter et Thee-Bord
med nogle Kopper. Holb.Kand8t.III.4.
„Vender hun sin Koppe saa hastig om?"
— „Tusind Takl jeg kand som mend icke
meere.'* sa,Vgs.L4(jf Feilb.). Kaffen blev
budt om. Lille Babli maatte drikke af

30 en Spølkumme. Der var ikke Kopper
nok. Drachm.K0.102. Kaffen blev skæn-
ket op i tre hankeløse, sprukne Kopper.
Wied.S.218. kop og kande, se bet. 8.

||

brugt som maal (jf. bet. 6) ell. m. tanke paa
indholdet (ofte i forb. m. betegnelsen for dette).

Jeg kand kun dricke en halv Koppe. Holb.
Kandst.IV.5. jeg har drukket mine 5 Kop-
per ThQG.sa.Philo8.lv. 4. Det giør mig
meest ont, at Caffeen blev spildt. Skienk

40 en Koppe igien. Skuesp.l3.58. Han mistede
omtrent 4 Kopper Blod ved Operationen.
Levin, (dagl.:) *Klem du kun på 1 Det blir

en køn Kop The (o: en slem historie, en
net redelighed). Rørd.JH.1.253. 1.2) ^ om
tallerken, underkop olgn. til anbringelse af
de penge, der indskydes, indsættes i forsk,

kortspil; (alm.:) pulje. Pebernødderne, el-

ler hvad man spiller om, indskydes ved
Spillets (d: mis) Begyndelse i en Taller-

so ken, og samtidig bestemmes det, hvor
meget der skal ud af „Koppen", som det
kaldes, for hvert Stik. GlSpil.l3. \\ om solo-
kop i Vhombre. Pont.FL.31. 1.3) (efter eng.

cup; sport., sj.) pokal olgn., der er udsat
som præmie i sportskonkurrence, mangen
god Kop (er) erhvervet i rask og munter
Dyst (o: i kapsejlads). Riget^^/sWlLl.sp.S.

2) om ting, der i formen minder om
en kop (Li); især i flg. anv.: 2.1) (med.)

60 især i flt., om smaa krukke- ell. koplig-
nende apparater (af glas ell. metal), i

hvilke luften (ved opvarmning) kan for-
tyndes, saa at de ved at paasættes huden
kan suge blodet hen til et begrænset parti ell.

suge blodet ud gennem rifter (jf. Aarelade-,
Aarelads-, Blod-, Glaskop (1);; ogs. under-
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tiden om de derved fremkomne blod-
ansamlinger, hævelser (jf. Kopper/
Moth.K29l. VSO. SaUIII.438. || f jf.
Blindkoppe: Man sætter ham (o: den syge)

blinde Kopper paa Fodsaalerne, Nav-
len eller andre Stæder. Aa8lcow.MH.337.

Il
sætte kopper {æda.ssdttækopp2d(Harp.

lLr.96); efter mnt. koppe setten; .;/. ogs. u.

Kopper) d. s. s. kopsætte 1. Moth.K291.
VSO. MO. 2.2) (^, foræld.) om hul træ-
ell. papskive, fyldt med melkrudt og over-

bundet med papir, brugt som del af et

gldgs. fængrør. MilTeknO. Funch.MarO.
1.72. 2.3) (fagl., især ^) paa et kompas:
den skaal- ell.cylinderformede metal-
beholder, hvori retningsviseren (rosen)
er ophængt (jf.Kompsiskop). Wolfh.MarO.
406. SaUXIV.377. 2a) (^, foræld.) halv-
kugleformet del af en knippelkugle.
MilTeknO. SaVXIV.201. 2.5) (især dial)
hulningen, den konkave del af en
(spisejske. der blev i Koppen af en Ske
taget en stor Klat Grød, Skeen blev lagt
med den fyldte Kop midt i en flad Tal-
lerken. Feilb.BL.235. Breum.HH.129. Ske-
erne lægges med Bagsiden nedad og
Koppen opsid.TidensKvinder.y7l927.28.sp.3.
Feilb. 2.6) det borende, rendeformigt
udhulede stykke af et stangbor. Moth.
K290. Funch.MarO.11.79. Yærkt.l9. 2.7)

lille metalskaal, der tjener som dække over
et smørehul; (især i ssg.:) smørekop. Herre-
cykle . . i Smørehullet . . er indsat en Pind,
da Koppen mamgler. PolitiE.Kosterbl.^^/a
1925.3.sp.l. 2.8) (dial.) om frugtskaalen hos
agern; agernkop. OrdbS.(Falster).

3) (nu kun dial.) hoved (1). slae en på
sin kop. Moth.K290. *hun (o: min kone)
mig giør en kruset Kop, | Og dagligen
mig smerter. Reenb.I.102. Feilb. \\ i videre
anv. i forsk, ssgr., se fx. Blaa-, Brus-, Buts-,
Doden-, Jadderkop. sml ogs. f kneise-
kop (o: hovmodig person). Moth.K200.

jj

t være kop og pande for noget, være
ophavsmand til, „mester for" noget, der er
hånd kop og pande for. Moth.k290. VSO.
maaske ved omdannelse heraf: være kop
og kande, dels (i forb. m. præp.ior; nu
næppe br.) d. s. Hånd er kop og kande
derfor. Moth.K32. dels (nu kun dial): være
den raadende, ledende, toneangivende; ogs.:

være vigtig olgn. (sml. være pot og pande
samt jy. kopikande, kopenkande (Feilb. u.

kop-og-kande^j. Hånd er både kop og
kande der i huset. Moth.K290. Aarsagen
til Pavens Koldsindighed var, at hånd paa
sidstningen ey kunde lide Bernhards Næs-
vished, i det hånd allevegne vilde være
Kop og Kande. LTid.1743.163. 8mst.578.
Krist.Ordspr.173. „Far og dig har vel væ-
ret unge sammen?" „A var lidt ældre,
men vi har tit været til Legestue sam-
men. Og den Gang** — det blinker i Lajs
Øje — „da var a, Fanden farhen, Kop-
og-Kand"*. Skjoldb.NM.16.

4) overf. anv. af bet. 3, om hvad der ved

sin form ell. stilling minder om, har en
vis lighed med et hoved (jf. Hoved 9^' især
i flg. anv.: 4.1) om plantedel (jf. w. Ho-
ved d.i).

II
fbot.) d. 8. 8. Blomsterkop. Warm.

Bot.580. Vortemælkens mærkelige Kop.
Sal.III.177.\\(fagl. ell. dial.) især t flt., om
koglelignende blomsterstand, der dannes af
hunblomsterne hos humle; humlekop. Oecon
Journ.1757.44. Af en god Humle maa man

10 forlange, at Kopperne skulle være tæt-
sluttede og faste. LandmB.II1.108. Feilb.

OrdbS.(Fyn.,Langeland).
|| (dial.) om klø-

verblomst. OrdbS.(Fyn).^.2) om den øver-
ste ell. yderste del af forsk, genstande
(jf. Hoved 9.2^' sml. ogs. Kopbaand ||

(dial.)

om enderne paa en ten. Moth.K290. OrdbS.
(8jæll.).\\(ii&y foræld.:) Paa Forkanten dan-
ner Nossen (o : paa en geværlaas) en Hage,
som kaldes Koppen. Harboe.Mar0.144.

||

20 ^ den øverste afslutning af rorstammen ell.

gangspilstammen; ror-, spilkop (jf. Ho-
ved sp.ol4^''«).SøLex.(1808). Harboe.MarO.
Sal.Vn.487.

II
(mur.) d. s. s. Binder 4.«.

ForklMurere.6. Gnudtzm.Husb.36. Feilb.

II
den ende(flade) af en granitsten, som

gaar paa tværs af stenens lag; kanten af
en (granit)sten, navnlig forsiden. OrdbS.

6) egl. om kop (l.i) af en vis størrelse,

der bruges som maal, dernæst om selve maa-
30 let, mængden.

\\ (foræld.) det kar, hvormed
mølleren udmaaler sin betaling af det ma-
lede korn; møllekop; toldkar; ogs. om
dette kvantum, maal (alm. ^/is skæppe ell.

I pot), hvad er det ærligste på mølleren?
det er hans tommelfinger, for den stik-

ker han i koppen, når han tolder. 2^et76.

11.649. (mølleren) beskyldes bestandig for

uærlighed, at han bruger for stor „kop",
„tolder" for meget. smst. For enhver

40 Kværn i Møllen skal haves et stemplet
Kobbertoldkar (Kop). AarbSkive. 1920.153.

II
en kop smør (jf. ty. butterkopf; nu

næpve br.) et vist kvantum (ca. llf ) smør,
udmaalt v. hj. af en kop. Moth.K291. VSO.
II

{holl. kop; fagl.) hollandsk maal for
tørre varer (— 1 liter). SaUXIV.488. paa
Amager: et stykke havejord, hvorpaa der
saaedes en kop frø (ca. 150 kvadratalen ell.

^/lo skæppe jord); bed (IV). ChrNicolaisen.
50 AmagersHi'8torie.III.(1915).109.

6) se Koi)per.
Kop-, i ssgr. (sj. Kopf-. se Kop-baand,

-sætter 2). af Kop (jf. Koppe-/- om vekslen

ml. Kop- og Koppe- se u. Koppe-.
Ko-pande, en. i) i egl. bet. VSO.III.

K218.
II

i videre anv., om bred og stor pande;
spec. (vet.; nu næppe br.) om hestens pande,

naar den er hvælvet („tyrehoved"). Viborg.

HY.14.jf.Sort.Poet.68.' 2) f overf.: dorsk,

60 sløvt menneske; kvægpande. Moth.K226. VSO.
III.K218.
Kop-ar, et. [6] (1. br. Koppe-. vAph.

(1759). SaUXIV.494). ar efter koppeudslæt.

Biehl.DQ.IV.124. Qoldschm.V.44. AndNx.
S.153. -arret, adj. [-^vr'Qt] (nu næppe br.

koppe-. Moth.K291. Adr.''<'/a762.sp.l6. — sj.

XI. Rentrjkt »/i, 1928
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kopper-. LCNiel8.BB.47). som har (er fuld
af) kopar. Han havde et langt sort slet

Haar, var koparret, med en stor Næse.
Holb.DH.IlI.203. Imidlertid kom den Tid,
da Alt skulde anvendes for at forebygge,
at min lille Pige ikke skulde blive ko^-
&Tret.Sibb.I.134. Schand.TF.IIJOO. || billedl.

Maanen har . . et koparret Ansigt. Oehl.

XX VII.lOl. De offenlige Bygninger, hvor-
om Kampen altid staar, er blevet lidt

koparrede. AndNx.MD.114. jf. o^s. Kop-
arrethed som betegnelse for blæredannelser
paa staalstøbegods. VareL.*396.
H.o-patte, en. 1) i egl. bet.: patte paa

koens yver. VS0.1U.K218. Feilb. 2) (især

dial.) om en slags store røde blommer. JTusch.
329. Feilb. 3) (dial.) som navn paa forsk,

planter (kun enkelte nævnes ndf; se i øvrigt

YS0.III.K218. JTusch.reg.53. Esp. 187.
Feilb.).

II
torskemund, Linaria Juss. JTusch.

22.285.
li
klokkelyng, Erica tetralix L. smst.

82.300.355. Aakj.VF.229. \\ eng-nellikerod,

Geum rivale L. JTusch.101.306. Tychsen.
A.I.471.

II
kodriver, Primula officinalis & ela-

tior Jacq. JTu8ch.l84. jf. FolkLægem.IIL
61.

II
(nu næppe br.) skorsonere, Scorzonera.

JTusch.220. vAph.Nath.VII.374.
Kop-baand, et. (Kopi-. LandbO.IV.

541). (efter ty. kopfband, nt. koppband; til

Kop 4.2; bygn.) om de stykker tømmer, der
paa skraa er tappet ind ml. lodrette (bæ-
rende) og vandrette dele af tømmerkonstruk-
tioner; skraa-, vinkelbaand. Gnudtzm.Husb.
139. Landbo. IV. 541. -bor, et. [2.6]

hulbor; skebor. Funch.MarO.II.79. Haandv.
142. -berste, en. [l.i] (kog ) børste anv.
ved opvadsk af kopper (glas, sølvtøj m. m.).
IngebMøll.KH.59. -dække, et. [4.i] (bot.)

hylster omkring en blomsterkop. Drejer.Bot
Term.61. Lange.Flora.xxxii. -da'kken,
et. [3] (fagl.) hoveddækken. LandbO.L640.
Koper, et. se Kobber.
Kopf, en. se Kop.
Kopfardi, en. se Koffardi.
Kop-fald, en ell. (jy.) et (Feilb.).

[1.1] (jf. fuld sp.161^'^) saa meget som der
rummes i en kop. *En Kopfuld Jordbær.
PalM.IV.308. En Smule Vand — saa me-
get som en lille Kopiulå. IngebMøll.KH.
112. t -gæld, en. [3] (ænyd. d. s., ty.

kopfgeld) d. s. s. -skat. Moth.K290. VSO.
(„nu ubrugeligt"^, f -horn, et. [2.i] lille

horn, brugt ved kopsætning. LTid.1762.262.
-hng^ge, V. [4.2] tilhugge „koppen" paa
en granitsten, henne ved det gamle Slæ-
bested maa han nødvendigvis stanse, for
der staar Kraften (o: en stenhugger) og
kophugger nogle Granitblokke.AndNx.PE.
n.43.
Kopi, en ell. f et (PoulPed.DP.8).

[ko'pi?] et m. lat. form Copia. HandelsO.
(1807).46). flt.-tr, {ænyd. d. s., sv. kopia
(fsv. kopiej, ty. kopie osv.; fra mlat. copia,
afskrift, lat. copia, forraad) om (hvad der
er en)mangfoldiggørelse ell. gengivelse
af noget andet (originalen); isæriflg. anv.:

1) (især f) afskrift, genpart af et

dokument. DL.2—22—12. det er copien
(1871: Afskriften^ af det brev, som man
skrev tilbage paa kaabber-tavler. IMakk,
8.22(Chr.Vl). Jeg lod udcopiere det (o:

et vers) gav hende Copien, og beholt Ori-

ginalen, som er skreven med hans egen
aanå. Holb.LSk.lII.il. Her er Copie af

Tings-vidnet.irøi/8^.S.i 73. LovNr.52yt.1880.
10 §11. Ludv.

2) (fagl.) genstand, der er lavet efter
og ligesom en anden, det ("varj langt fra

at disse nye (dukater) kunde i nogen Maade
passere for gode Copier af de gB.vn\e.Slange.

ChrIV.927. || iaær: efterligning af et

kunstværk (oftest et maleri), der udføres

af en anden end originalens kunstner (mods.

Gentagelsej, og som søger at komme origi-

nalen saa nær som muligt. Nogle Copier
20 saae jeg iblant Malerierne i Oliefarve ef-

ter van Dyk og Rubens. FrSneed. I. 90.

hvem vilde gennembæves af en hellig

Kunstfølelse over for en Kopi af Parthe-
non, den være nok saa fuldkomment nå-
iørt? CLange.NF.131. (maleriet) er forre-

sten en Kopie, som jeg har faaet een af

vore bekj endte Malere til at gjøre efter

Arnold Bocklins: FriihMng. JakKnu.G.153.

II (jf. bet. 6) billedl. hvis han havde kjendt
30 min Søster, havde han aldrig ladet sig

nøje med mig, jeg var ligefrem bleven
paalistet ham som Original, endskjønt jeg
dog kun var en daarlig Kopi. Goldschm.
VI.160. (nu 1. br.) om portræt, maleri af
person i modsætn. til personen selv. Kom
Grønneg.III.120. om jeg . . saa anvendte
min heele LeveTid, paa at skildre hen-
des Billede . . saa skulde jeg dog kun
frembringe en mat, en meget ufuldkom-

40 men Copie åer&t Ew.(1914).IV.313. Blich.

(1833).VII.81.

3) aftryk, taget ved anvendelse af
forsk, tekniske hjælpemidler, fx. (især

T) om aftryk af brev olgn., taget ved an-
vendelse af kopiblæk, -presse, -maskine, hek-

tograf, skrivemaskine olgn., (fagl.) om af-
tryk af tegning, fremstillet paa lign. maade
ell. ved kalkering (jf. Blaakopij, (fot.) om
aftryk af fotografpladen (-filmen). Haandv.

50 42. SaUXlV.492f.
4) (især O j m. afsvækket bet., om hvad

der er dannet efter noget andet som
forbillede, mønster; gentagelse; gen-
billede. Pamela.I.a5*: alle Jetter, undtagen
Bergelmer som reddedes paa en Baad,
druknede i Ymers Blod . . men det Hele
synes at være en Kopi af den mosaiske
Syndfloå.Gf'undtv.Udv.I.27.3. Naar jeg skul-

de skrive en nordisk Tragoedie, da blev
60 den i det Høieste en truffet Copie af Ha,-

kon. smst.111.622. de enkelte Udvandrer-
skarer dannede . . hver for sig sit lille

Samfund, der mer eller mindre var en
Kopi af det Samfund, det havde forladt.

Nation aløkon Tidsskr.1.273.
5) (især fD) om person, som efterlig-
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ner, efteraber ell. i sin optræden, sine

handlinger osv. i høj grad ligner en an-
den. Holb.Ma8c.lll.il. han er en ren kopi
af sin forgænger

\ \\
(nu sj.) abs. de fleste

Recensenter ere saa lidet originale, at de
troe, at Alle, hvem de bedømme, ogsaa
ere Copier. HCAnd.I.319. Mængden af de-
res (o: de aleksandrinske lægers) Efterføl-

fere . . var kun tomme Copier. FrBremer.
,ægevidenskaben8Hist.(1844j.57.
Kopi-, i ssgr. [ko'pi-] især af Kopi 3

(jf. Kopier-, Kopierings- j. -blyant, en.

fisær y) blækstift (jf. Kopierstift;. FoliliE.

'Kosterbl}^lil922.2.sp.2. -blæk, et. (især

T) en særlig slags blæk, der anvendes, naar
der skal tages kopi af det skrevne. OpfB.^
V1.488. Hage.*860. -bog, en. (især r)
bog, der indeholder afskrifter ell. aftryk af
alle udgaaede breve, regninger osv. Moth.
Conv.K188. HandelsO.(1807).46. Hage.*1195.
Kopier-, i ssgr. [kopi'e'r-] af kopiere

(jf. Kopi-, Kopierings-;, -drejebæn le,

en. [2] (fagl.ijf.-dreimng). OpfB.Hlll.38.
-drejning;, en. [2] (fagl.; jf. -drejebænk;
fremstilling af en kopi ved drejning, idet ar-

bejdsstykkets bevægelse bestemmes af modellen.

Sal.'^V1.414. l^opiere, V. [kopi'e'ra] -ede
ell. (nu sj.) -te (Oehl.C.232. Heib.Pros.X.
417). vbs. -ing. {ænyd. i ssg. udkopiere (jf.
ænyd. udkopie;, ty. kopieren, jf. eng. copy;
fra mlat. copiare; til Kopi) lave en nøj-
agtig gengivelse, efterligning af; især
i flg. anv.: 1) (især^) til Kopi 1: afskrive.
Moth.Conv.K188. Gid I faae en Ulykke for
jer Copiering og Conferering. Holb.Stu.
1.4. HandelsO.(1807).46. Heib.Fros.X.417.
Mel/er.^

II
k o p i e r e ud, /j/*. udkopiere ; nu

næppe br.) udskrive (noget) af et værk. VSO.
1.571. 2) (fagl.) til Kopi 2. dette (kort) er
kopieret efter et gammelt og i Landet
selv funden Monument. PAHeib.US. 377.
som vbs. Kopiering, spec. (0) d.s.s. Ko-
pierdrejning. VærktMask.78. SaWI.414.
Il

spec. m. h. t. kunstværk. Det var alieneste
at ønske, at man ved disse Oversættelser
maatte copiere Kobberstykkerne med lige
Ziirlighed og Accuratesse, som de af Først-
ningen ere tegnede. LTid.l749.1 5. *Den
store, ubekiendte Maler . .

I
Af hvem jeg

alt har copieert saa meget. Oehl. C. 232.
JakKnu.G.154. kopiere af ('j/'. afkop iere;
nu sj.). Jeg tyktes, Frøikenens Portrait
var saa meget deilig, saa gik jeg hen og
flyede det til en Skildere for at copiere
det af. KomGrønneg.IIl.122. jf. VSO.1.571.

II (jf. Kopi 2 sluin.; nu næppe br.) udføre
et (originalt) billede, en (original) gengivelse

af noget, en Physiognograph, hvormed
han copierer Ansigter i 6 Minuter. Fr
Sneed.1.269. jf. (billedl): Det vilde være
at give Bagerbørn Brød, hvis jeg beskrev
denne de Nydelseslystnes nye Magnet f^;
Tivoli), eller copierede Conversationerne
om dette indholdsrige Stof. Bli(:h.(1833).
V1I.125. 3) (fagl.) tU Kopi 3. Kopiering
af Skrift kan . . udføres ved Hjælp af

Hektografen. SaUXIV.492. Meget alm. be-
nyttes til Kopiering af Tegninger det saa-
kaldte Blaatryk. smst.493.

|| (fot.) overføre
billedet fra pladen (filmen) til papiret; tage

et aftryk af. Kopieringen . . gør det nega-
tive Billede til et positivt. Stochholm.Foto.
111. Man tager nu et Stykke Papir af

samme Størrelse som den Plade, man vil

kopiere, og lægger det med Papirets Hin-
10 deside imod Pladens Side i en Kopier-
ramme, jffaawrfy. 39. (sj.) m. subj.- skifte:

Naar man formener, at Pladen har kopi-
eret tilstrækkeligt længe, tager man Pa-
piret ud af Rammen, smst.42. 4) (især tu;
til Kopi 4: efterligne; efterabe; spec:
efterligne en persons optræden ell. tale. det
er alle Efteraberes Skiebne, at de altid

kopiere det Slette først og ofte det sil-

\ene.Tode.Y1.131. det er skammeligt, at

20 Acteurerne skal have Lov til at gaae og
copiere en respectabel Skolediscipel. Heib.
Poet.VI.93. Svenden (gav) hende med en
efter Principalen kopieret fornem Tone
følgende Svar: „Skulde sige, at det An-
søgte bevilges." Schand.BS.197. PARosenb.
HermanBang.(1912).15.
Kopier-bjnl, et. [3] (skræd.) lille tak-

ket hjul paa et haandtag, der anvendes ved
overførelsen afmønstret paa tøjet. Haandv.69.

30 Kopiering;, en. vbs. til kopiere (s.d.).

Kopierings-apparat, et. (fot.) appa-
rat, der foretager kopiering. Sal.^Xiy.493.
-maskine, en. d. s. s. Kopiermaskine 1.

OpfB.^1111.108. -ramme, en. (fot.; nu
1. br.) kopiramme. OpfB.^ V1.592.
Kopier-lærred, et. [3] (nu I br.)

kalkerlærred. SaUXIV.493. -maskine,
en. 1) [2] maskine, der anvendes til kopi-

drejning. Wagn.Tekn.222. OpfB.UlIl.108,
40 2) [3] (nu næppe br.) kopipresse. VareL.

(1807).1.235. MCBech.U.56. -papir, et.

[3] dels (især f) d. s. s. Kopipapir; dels

(fot.) om det papir, hvorpaa aftrykket tages.

VareL. (1807). 1. 235. Stochholm. Foto. 112.

VareL.H40. -ramme, en. [3] (fot.) d.

s. s. Kopiramme (jf. Kopieringsrammej.
Haandv.39. Stochholm.Foto.il2. -stift, en.

[3] (især r) blækstift (jf. Kopiblyant;. Vare
L.^440. -telegraf, en. [3] (telegr.) tele-

50 grafapparat til overføring af haandskrift,

tegninger olgn. OpfB.*II.éll.
Kbpl-maskine, en. (isærY) maskine

til kopiering (i eet ell. flere eksemplarer) af
breve olgn. Hoge.*1195. -papir, et. (fagl.)

dels om kalkerpapir ; dels om det tynde uli-

mede papir, der bruges i kopibøger; dels om
det med farvestof bestrøgne papir, som læg-

ges ml. den tegning ell. skrift, der skal ko-

pieres, og det papir (ell. tøj), hvorpaa den
60 skal overføres (jf. Kopierpapir^. VareL.^440.
-penge, pi. [1] (jur.) betaling for de af
retsskriveren leverede genparter af tinglæste

dokumenter. MinSkr)U1869. LovNr.45^/A
1888.§8. -presse, en. (især j) skrue- ell,

vægtstangspresse, v. hj. af hvilken man toger

et aftryk (i kopibogen) af et brev osv. OpfB.^

6«
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III2.196. HageM195. -ramme, en. (fot)
træramme, i hvilken en plade (film) kopieres

ved at udsættes for lys (jf. Kopier(ings)-
ramme;. SaUXIV.493.
Ko-pis, et. (især dial.) urin af køer;

ajle. VSO. Feilb. (om ordets anv. t folke-

lige, pseudo-lat. remser se Feilb.11.385. jf.
Éolb.KR.1.7 o/l. stedet; se Holb.Komedier.
Xni.(1909).154).
Kopist, en. [ko'pis^] (tidligere (endnu

i MO.J oftest i formen Copiist. Copiist.
Høysg.AG.147; skanderet Copi-ist: Reenb.
11.14. Anti-Spectator.163). flt. -er. (ænyd.
copiist, ty. kopist, J/*. eng. copyist; fra mlat.
copista) 1) (jf. Kopi 1) dels egl. (nu 1. br.):

person, der afskriver dokumenter, breve,

haandskrifter osv.; afskriver; dels (for-
æld.) : person, der udfører skriverforretninger
paa et kontor; skriver; spec. (tidligere) om
skriver i ministerierne ell. indehavere af lig-

nende underordnede stillinger i regeringskol-
legieme, i hof- og stadsretten ofl. steder. Moth.
Conv.K188. Holb.OrthogrM. han selv har
skrevet ilde og haft slette Copiister. Lange-
bek.Breve.443. han tragtede efter at kom-
me ind i et af Kollegierne som Kopist.
FAHeib.US.278. HCAnd.V.146. *En gam-
mel tro Copist i Magistraten,

|
Der offrer

sig for ringe Løn til Staten. PalM.IV.148.
De for Tiden (i Kbh.'s magistrat) ansatte
Copister gaae . . ind under Assistentklas-
sen og benævnes Assistenter. 7ed^.8°/i2Z857.
§tO. rimeligvis (er), hvor Cæsar angiver
Bredden af den eneste Adgang til Byen,
som Floden lader fri, et M. (Mille) faldet
ud i Kopisternes Afskrift af Tallet, der
bestemmes som 600 istedetfor som 1600.
Brandes.Cæs.I1.40. 2) (jf. Kopi 2 ; især fagl.)
person (kunstner), der kopierer kunst-
værker. En Maler, som kun er Copiist.
MO. 1.308. Manden, der har udhugget
Marmoret, har været en tro og ganske
dygtig Kopist, der har taget sit Forbille-
des Stilejendommeligheder skarpt i Øje-
syn. JLange.IIL36. de mange professio-
nelle Kopister, som have opslaaet deres
Staffelier omkring Malerierne. Bille, Ita-
lien.I.166. Wanscher.RM.19. 3) (nu 1. br.)

efterligner; efteraber. *Det er jo deres
(o: klassikernes) Liverie

|
Vi bære: hvo

det mister,
| I Vadmel gaaer. Hvad ere

vi?
I
Kun deres Cojpiister. Reenb. 11.14.

*(Reine har) skabt Kopister allevegne.
Drachm.BI.113. hvor er vi ikke plagede
af Zolas Eftersnakkere; hvad har vi ikke
maattet døje af J. P. Jacobsens Kopisterl
OMatthies.SS.70. Kopist-fc^jl, en. [1]
(nu sj.) fejl, begaaet af en afskriver; af-
skriverfejl Holb.Ep.III.167. sa.MTkr.67.
Kop-kniv, en. se Koppekniv.
kopie, V. se L koble.
Koplement, en. se Kompliment.
Kopierske, en. se Koblerske.
Kop-niaelk, en. se Koppemælk.
Ko-pokker, pi. (dial.) d. s. s. Kokop-

per. OrdbS.(Fyn).

t Kop-ost, en. ost, lavet af mælk, der

er hensat i kopper (jf. Koppemælk^. VSO.
I. Koppe, en. se Kop.
II. koppe, V. [<k(nbd] -ede. vbs. (nu L br.)

'mng(FhyHBibl.XlX.244. D&H.). {ænyd.d.s.

i bet. 2, ty. kopfen, mnt. koppen; afl. af Kop)
1) (dial.) til Kop l.i: øse med kop (per).

Feilb. 2) (nu 1. br.) til Kop 2.i : d. s. s. kop-
sætte 1. lade s\g\^oppe. M.oth.K292. I Lun-

10 gesygdomme koppe de Skuldrene, og sette

derpaa smaa Horn som Kopper. Ée iser./ F.

392. Ofte stanåser (næseblødningen) om man
lader sig koppe i Nakken. Garboe.HA.18.
VSO. Feilb. 3) til Kop 3. Hfkoppeaf,
halshugge. Moth.K292.

||
(dial.) støde til no-

get med hovedet (snuden). Feilb.
||

(dial.)

refl.: opføre sig paa en stolt, vigtig maade;
knejse; kro sig; bryste sig; slaa med
nakken (jf. kop og kande u. Kop 3 slutn.).

20 Det er svært, hvor hun kopper sig. Kværnd.
Han kopper sig som en Lus paa en Tjære-
spaan. smst. 4) til Kop 4.i.

||
(nu næppe br.)

kappe toppen aftræer; styne. VSO. ||
(landbr.,

gart.) dels m. h. t. humle: afkoppe. Det gik
lystigt med at koppe. Tolderl.F.I.185. dels

m. h. t. tobaksplanter: afpille blomsterne
(for at planten ikke skal sætte frø). Begir.

Sjæll.IL170. Gartner-Tidende. 1913.135.
\\

t i pass., om blomst: sætte frugt. vAph.
30 (1772).III. 5) (dial.) til Kop 6 (Kopper):

d. s. s. kopsætte 2,.Hjælpe0.242(fynsk). Feilb.

Koppe-, i ssgr. af Kop (jf. Kop-); især

(spec. med.) af Kop 6 (Kopper), fx. (for-

uden de ndf. medtagne): Koppe-død(s-fald),
-epidemi, -hospital, -patient, -smitstof,

-smitte, -tilfælde.
|i
vekslen ml. Kop- og Kop-

pe- findes undertiden, se tt. Kop-ar, -arret,

-sætte(r) samt Koppe-mælk, -salve
|i

sjæld-

nere veksler Kop- og Kopper-, se u. Kop-
40 arret, -ar(ret), se Kopar(ret). -attest,

en. attest for, at en person er blevet vaccineret;

vaccinationsattest (jf. -seddel^. Lov*/il871.

§7. BerlTid.^Vtl928.Aft9.sp.l. -blesrn,
en. (ogs. -blegne. VSO. MO. D&H.) (især

med.) om vædskefyldt koppeudslæt. PhysBibl.
XXI.295. med den største Omhyggelig-
hed aabnede (lægen) de modne Koppe-
blegner. Sibb.I.134. JulPet.Kopper.(1896).
216. -byld, en. (især med.) byldlignende

50 koppeblegn. MO. D&H. -drejl, et. (dial.)

en slags drejl, hvor mønstret danner smaa
terner ell. figurer (der kan minde om kopar);
rudret drejl. OrdbS. Kobbe- eller Kop-
pe d r ej 1. AarbTurist.1926.158. -feber, en.

(nu 1. br.) feber(tilstand), der ledsager koppe-
sygdom. LTid.1746.78. VSO. MO. -g:ift,

en. (nu 1. br.) smitstof, der fremkalder kop-
per. LTid.1737.629. Rottbøll.S.52. MøllH.
III.541. -indpodning:, en. inokulation

60 (af kopper). MO. LovNr.22*hl871.§3. Pa-
num.406. || hertil: Koppeindpodnings- attest

(d. s. s. Koppeattest. LovL.1.966). -jærn,
et. (til Kop 2.1; jf. -kniv, -sneppert; næsten
foræld.) instrument til at skære ridser i hu-
den med ved kopsætning; (blodkop)sneppert.

Moth.K291. VSO. SaVIII.438. Feilb.
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-kniv, en. (til Kop 2.i; sJ.) d. s. Kop-:
JVJens.IV.108.
Koppel, et. se I. Kobbel.
noppe-materie, en. materie, som fin-

des i koppepmtler (jf.-yædske). Bottbøll.S.63.

VSO. JulFet.Kopper.(1896).81. f -mælk,
en. (^Kop-. VSO.J. (til Kop l.i; jf. Kopost^
ostemasse, lavet af mælk og æg og hensat i

kopper for at stivne. Kogeb.(1710).20.0econH.

(1784 ).1.202. -plaster, et. (foræld.) an-

timonplasier, der frembragte et koppelignende

udslæt paa huden og bl. a. brugtes mod sinds-

sygdom. Praktiske Iagttagelserompathol.Ana-
tomie.(1839).50.

Kopper, pi. ['kenbar] (nu sj. i enf.:

Kop ell. Koppe, en; se ndf.). (ænyd. i ssgr.

børne-, smsi2ikoppeT (Kalk.1.108 (u. Børne-
pokker j, SI', koppor; vistnok udviklet afKop
2.1, se DSt.1928.90; jf. Pokker) dels om det

udslæt (begyndende som røde knopper, der

i spidsen faar en lille blære med et klart,

senere materieagtigt indhold, endende som en

pustel med en fordybning i midten, omgivet

af en rød zone), som optræder hos pati-
enter, der er smittet af sygdommen
Variolæ; dels om selve denne sygdom;
dels (undertiden) om det ved vaccination
fremkaldte udslæt ell. (mildere) syg-
domstilfælde (jf.Børne-., Skold-, Smaa-,
Vand-, Vindkopper samt Jordbærkopper^;
ogs. om lign. sygdom hos husdyr, især i

ssgr. som Faare-, Fjerkræ-, Heste-, Ko-, Svi-

nekopper. Moth.K292. LTid.l722.NrJ.8.
før give Himlen, at . . Kopperne maatte
tilrede dig som et Dørsldigl Ew.(1914).lV.
288. Naar Kopperne skulle slaae ud, la-

der man den Syge flittigt nyde kolde og
syrlige Drikke. OeconH.(1784).III.15 „Har
I da aldrig elsket ,.?" — „Vel har jeg
det . . jeg har jo ogsaa havt Kopper. Alle
slige Børnesygdomme maa man have over-
staaet i Tide.** Oehl.XXVII.lOl. ligge syg
af Kopperne. VSO. Fra tolvte Dag begyn-
der „Kopperne" at tørre ind. Panum.120.

II
indpode (Abildg.B.172. VSO. Levin;

jf. u. indpode 2), inokulere (se u. inoku-
lere 2) kopperne, inokulere (vaccinere)

med kopper, sætte kopper (paa), (jf.u.
Kop 2.1 samt kopsætte 2; nu kun dial.)

d.s. Feilb. || de naturlige (Abildg.BJ71.
Forordn.^/a18W. SibbJ.134(se w. inokulere
2). LovNr.22yi,187L§l)eU.YiTke\ige(Sal.
XVIIJ121) ell. egentlige (SaUXIVA95)
ell. ægte (D&H.) ell. (nu næppe br.) rette
(Holb.EpJI.98. Abildg.B.101) kopper, om
den ved alm. smitte opstaaede sygdom i mod-
sætn. til den ved inokulation ell. vaccination
fremkaldte tilstand (de kunstige kop-
per. Jul Pet. Kopper. (1896). 124). smaa
kopper {jf. Smaa-kopper, -pokker, eng.

smallpocks (-pox), fr. petite vérole osv.;

egl. om koppesygdom i modsætn. til syfilis

(eng. great pocks (pox), fr. grosse vérole
osv.), hvilke to sygdomme i middelalderen (og
senere) ikke holdtes ude fra hinanden ; jf. ve-
neriske kopper ndf; nu næppe br.) natur-

lige kopper (Variolæ). Holb.Ep.III.3. denne
unge Person havde kort tilforn ligget syg
af smaa Kopper. Borrebye.TF.345. Abildg.
B.107. sammenflydende ell. (nu næppe
br.) sammenløbende (Lægen.XI.52. Aa-
skow.MH.205) kopper, koppeudslæt, der
sidder saa tæt, at det flyder sammen til store

flader. Lægen.XI.37. OBloch.D.U.105. sorte
kopper, en særlig art kopper med mørkt

10 og blodigt udslæt; ogs. (ikke % fagl. spr.) om
egentlige kopper i modsætn. til skoldkopper
olgn. (D&H.). *„Drengen er dødl« — „Af
Kopperne —de sortel'' Drachm.VIII.288.
BoganJ.120. OBloch.D.UJ05. det er med
Kærlighed som med Sorte Kopper, det
giver k.v.Rostnkrantz.AG.158. f veneri-
ske kopper, om syfilis (jf. sp. 89^^^-).

JCLange.B.104.
\\
(nu sj.) i ent., om den en-

kelte knop, byld; ogs. om lign. udslæt, der
20 skyldes andre sygdomme. Man haver i vor

Tiid ophittet en Maade at give Smaakop-
per ved Inoculation, ved at plante en
Koppe paa Arm eller Been. Holb.Ep.II.98.
LTid.1755.315. en moeden Koppe. ^&iW^.
B.97. I Koppen viser sig snart en gjen-
nemsigtig Blegne. NyeHygæa.IV.(1824).
353. En stor Kop saaes midt paa Øiet.
Levin. || i videre anv. i ssgr. som. Gran-, Hval-
kopper (s. d.).

30 kopper-arret, adj. se koparret.
Koppe -roe, en. (nu ikke i rigsspr.)

d. s. s. -skorpe. Abildg.B.166. -salTiB, en.
(Kop-. Levin.) (foræld.) salve, lavet af bræk-
vinsten og svinefedt, fremkaldende blegner
som kokopper. Panum.626. jf. FolkLægem.
III.61. -seddel, en. (især dial.) d. s. s.

-attest. Hjælpe0.242 (fynsk), -skorpe,
en. skorpe efter koppeudslæt. VSO. JulPet.
Kopper.(1896).81. -skove, en. (nu ikke i

40 rigsspr.) d. s. nu indpoder det hele Chine-
siske Folk med pulveriserte Koppe-
Skaager, som de lade snuse op i ^di-
sen. Rottbøll.S.32. -skæl, et. (nu næppe
br.) d. s. Abildg.BJ53. f -smør, et. fersk
smør, der (af amagerne) forhandledes i kop-

P^^ (jf- en kop smør w. Kop 5^. Moth.K291.
Langebek.Lex.K288c. -sneppert, en. (til

Kop 2.1^ sneppert, anvendt ved kopsætning;
koppejærn. VSO. -syg, adj. angrebet af kop-

50 per. Schand.SB.26. SaVXIV.496. -syg-
dom, en. sygdommen Variolæ; kopper. Lce-
gen.reg. Panum.120. LandbO.IIlJ83. -sy-
ge, en. dels (1. br.): d. s. s. -sygdom. Læ-
gen.XI.17. dels (fisk.): sygdom hos karper,
ytrende sig i vortelignenae fortykkelser paa
huden og finnerne. LandbO.II.89. -sætte,
V. se kopsætte, -sætter, en. se Kop-
sætter.

koppet, adj. ['k(nba<] {afi. af Kop 6;
60 1. br.) som har kopper ell. kopar. Mit An-

sigt var som koppet med brændende Knu-
der (o: af insektstik). JVJens.MJ.71. NMøll.
N.93.
Koppe-ndslæt, et. „andet Stadium**

(af koppesygdommen) ledsages af Koppe-
udslættets Frembrud. PanwmJ^O. VortHj.
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II1.2. -vædske, en. vædske (serum) i

koppeblegner ; ogs. (nu Hj.) om lymfe (af ko-

kopper), brugt til vaccination; vaccine. Lov
Nr.22 *ia87'L§9. JulPetKopper.(1896).118.
H-O-prander, en. (især nedsæt.) kreatur-

handler. Begtr.SJæll.II.386. Feilb.

Kop-salat, en. {fra ty. kopfsalat; jf.

Kop 4.1 ; nu 1. br.) S( d. s. s. Hovedsalat.
JTusch.120. Levin. D&H. -salve, en. se

Koppesalve. lo

kopsejse, V. [kmb'saiOsa] -ede ell. -te.

{fra nt. kopseisen; sideform til kapsejse;

j^, nu sj.) d. s. s. kapsejse; ogs. billedl. *Kan-
hænds det er en Lysttur — det at glide

|

som Pyrrho paa et Hav af Spekulation 1
|

Om man „kopsejser" kan man dog ej vide.

Drachm.DJ.11.119. *Hvor Brummel? —
væk I Pole Wellesley ?— kopsejst. sm8t.219.

jf. Meyer.

^

Kop-<4kat, en. [3] {ænyd. d. s.; jf. -gæld 20

samt ty. kopf-schatz, -steuer; især foræld.)

d.s. s. Hovedskat. Holb.Hh.L282. Bagges.

NK.79. (ølskatten) er ikke blot en Kop-
skat, men en Skat, som virker tungere
paa de mindre Bemidlede end paa de
mere Bemidlede. Hørui^.II.305. i Peter d.

Stores Tid indførtes en almindelig l^op-

sk^t. Tilsk.l91S.II.107. -skifte, et. [4.2]

(mur.) skifte i mur med sten, der vender en-

derne udad. ForklMurere.6. Feilb. -skurv, 30

en. [3] (med.) haarsygdom (fremkaldt af
mikroskopiske svampformer), der har sæde i

haarbunden og paa selve hovedhaarene og

viser sig som skaalformede, svovlgule skorper

(jf. Hovedskurvj; Favus. Panum.545. Sal.'^

XXI.682. -slag:, et. [4.2] ^ tørn, der ta-

ges med et varp om den øverste ende af en
pullert for at hindre det i at løbe ud, naar
trækket paa tovet bliver stærkt. Sal.X.901.

-sten, en. [4.2] {fy. kopfstein ; bygn.) sten, 40

som vender den mindste flade (enden) frem-
efter. Her over Vandlinien (i et bassin)

skal der være store Kopsten, og neden
for staar Brudfladen. AndNx.PE.II.179.
-stykke, et. [4.2] {efter ty. kopfstiick, nt.

koppstiick) 1) (snedk.) det øverste iværstykke

paa en stoleryg. OrdbS. 2) (mur. ; jf. Kop
sp.82'^^) stykke mursten af en halv stens

længde. ForklMurere.5. -sætte, v. ff kop-

pe-. Moth.K291. Abildg.B.133. OeconH. 5p

(1784).III.35). vbs. -ning ell. (nu næppe br.)

-else (Moth.K291. LTid.1735.509. Agerbech.

FL.52. VSO.). {ænyd. koppesætte, jf. æda.
koppæ sættæ (Harp.Kr.96); af Kop 2.i)

t) (især med. ell. dial.) anbringe kopper (2.i)

paa en (for at suge blodet til et bestemt sted

ell. ud gennem rifter, der er slaaet i huden
det paagældende sted); sætte kopper (se u.

Kop 2.1); koppe (n.2). Aareladen, Spanske
Fluer, Kop-Setten, og deslige blod-ren- 60

sende Ting. LTid.1746.474. Menneskeblod
. . kan søges hos Baderne, naar de have
kopsat nogen. Werfel.Fiskerb.9. Visse Dage
om Aaret, især om Vinteren, ansaas for
særligt skikkede (til aareladning). Paa
slige Dage aarelodes da eller kopsattes

alle Familiens voksne Medlemmer. TroelsL.

V.172. Panum.406. Feilb. Madam Olufsens
Kopsætningsdag, der . . indtraf hen
paa Foraaret . . indlededes med en stor

Chokoladefrokost for Barberen, der ud-
førte Operationen. Pont.LP.1.55.

||
(gart,

nu næppe br.) foretage indsnit i barken paa
træer for at fremme frugtansæiningen. Flei-

scher.HB. 379.408. 2) {ved tilknytning til

Kop 6 (Kopper); ,;/. sætte kopper u. Kop-
per; undertiden i ikke-fagl. spr.) indpode
kopper; vaccinere (jf. II. koppe 5^. Levin.
Cit,1924.(OrdbS.). OrdbS.(sjælL). -sætter,
en. 1) [2.1] ft Koppe-. Moth.K291). {ænyd.
kop(pe)sætter; nu 1. br.) person, der kop-
sætter. VSO. Levin. 2) [4.2] {efter ty. kopf-
setzer) en slags hammer, der anvendes
ved nitning, naar det dannede hoved (slut-

hovedet) skal være kegle- ell. halvkugleformet

(jf Knapmager 2). OpfB.*IV.658. Kopf-
sætter (udtales i Regelen: Kopsætter).San-
nover.Tekn.149. -sem, et. [4.2] {jf. Hoved-
søm samt ty. kopfnagel; nu næppe br.) lille

søm (stift) med bredt hoved; møbelsøm. vAph.
(1759). VSO.
Kopulation, en. [kopula'Jo'n] flt. -er.

{af laf. copulatio) vbs. til kopulere. 1) (gart.J
til kopulere 1. JBaden.FrO.74. Have-Ti-
dende. III. (1837). 254. HavebrL.^258. 2)
(bot.) til kopulere 2: sammensmeltning af
to (tilsyneladende) aldeles ens kønsceller hos
visse alger og svampe. Warm.Bot.514. Landb
0.111.183. 2) til kopulere 3; dels (foræld.):
ægteskabelig forening; vielse. Moth.
Conv.K188. Holb.HP.1.6. *Den Skat, som
Konger fik for Copulationer,

|
Ophæver

Christian for visse Slags Personer. Chr
Flensb.DM.1.69. (Mynsters) Copulation af

FrederikVn og Grevinde Danner.ÆTScAwja-
nenfl.M.II.144. dels (nu 1. br.): samleje,
(modsigelsen) mellem Forfatterens teore-
tiske Lede ved de kærlighedsløse, rent
sanselige Kopulationer, han skildrer, og
det saftige Behag, hvormed han . . udma-
ler dem. israndes.Z7I7. 550.

II
hertil Hus-

kopulation, hjemmevielse. KancProm.^lt
1802. Engelst.UnivA.1806. 1.147. Kopu-
lations-, i ssgr. især af Kopulation 3.

-brev, et. (foræld.) vielsesbrev; kongebrev
(2). Be8kr.^yiol741. Stampe.L251. Baden.
JurO. -ed, en. (jur., foræld.) ed, der i

visse tilfælde traadte i stedet for forlovere.

BesoUNzl870. Sal.'XIV.500. -penge, pi.

(foræld.) afgift, der (som en slags skat) be-

taltes ved indgaaelse af ægteskab; vielsepenge.

(Reskr.^Va688). PU'lu 1860.§4. t -sed-
del, en. d. s. s. Gifteseddel. MR.1713.261.
smst.1735.615. kopulere, v. [kopu'le'ra]

-ede ell. (sj.) -te. vbs. -ing (især i bet. 1) ell.

Kopulation (s. d.). {ænyd. d. s. i bet. 3; fra
lat. copulare, forbinde, forene; jf. L Kob-
bel) 1) (gart.) pode et ædelris paa en grund-
stamme af nogenlunde samme tykkelse, idet

de to dele er snittet skraat af, saaledes at

de nøje passer sammen. HaveD.(1762).115.
Længere end tre Tommer bør ikke dette
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fode Riis være, naar det skal kopuleres.
'leischer.HB.34(). || især som vbs. i formen

Kopulation (se Kopulation 1) ell. Ko-
pulering. Fleischer.HB.339. Green.UE.8.

2) (bot.) om kønscellerne, især hos visse alger

og svampe: forene sig; smelte sammen.
Under Kopulationen udskilles der Vand,
og Produktet, „Kobbelsporen", er her (o:

hos den grønne traadalge) mindre end de
to kopulerende Celler tilsammen. Sa/.'IJ.

832. 3) (nu sj.) (ægte)vie. Holb.G W.(1724).
25sc. (du ) bereder Dig paa en fransk Vi-
elsestale, for standsmæssigen at copulere
. . Louise til . . Christian von Rosenberg.
Blich.(1920).X.199. Didhen tyede hun med
Fader, og lode de sig underveis i Frie-
driehstadt copulere. sa.(1833 ).VIL71. jf.:
Copuleringen, eller, som Mad. Vicat i sine
Skrifter kalder det: Formælingen, og an-
dre har givet Navn af Biernes Gifter-

maale (o: sammenlægning af et viserløst

stade og et friskt). Fleischer.B.539.

I. Kor, et. [ko-V] Høysg.AG.35. (nu sj.

m. lat. form Chorus. IIolb.Ep.III.123. Ru-
bow.HCA.lll). flt. d. 8. ell. (nu kun dial.) -e

(Holb.Ep.in.276. Bagges.IV.106. PalM.
VI1.222. Moltesen.M.72. jf Feilb.) ell. (nu
næppe br.) -er (Holb.Ep.lII.276. Hallager.
126. VSO.I.563). (glda. koor (Kalk.V.601.
Suso.49. Dyrerim.14.71), choor (HellKv.23),
SV., no. kor, oldn. korr, ty. chor, eng. choir,

chorus; fra lat. chorus, gr. chorås, ring-

dans, sædv. forbundet med sang; jf. I. Koral,
III. koral, Korist)

1) samling syngende (og dansende)
personer. \.\)(isærteat.)ompersoner, der
medvirker i et skuespil og deltager i

handlingen; dels (egl.) om samling af syn-

gende (og dansende) personer i det oldgræske
drama; dels (i senere dramatisk kunst): sam-
ling (oftest (jf. bet. 1.2j: syngende) perso-
ner, der repræsenterer folket, mas-
serne ell. en befolkningsklasse osv.; dels

paa varieté-, revuteatre: samling unge
damer, der, uden at deltage direkte i hand-
lingen, optræder i forsk, sang-, danse-
ell. dekorationsnumre. de Chor, som
brugtes udi de gamle Skue-Spill. Holb.
Ep.III.123. om saa fortræffelige Chore
(som paa teatret i Strassburg) have vi hid-
indtil aldeles ingen Idee paa vort The-
ater. JBa^^cs.DF./X.^Pfi. Usynligt Chor af

onde Aander. Oehl.1.355, Chor af Psyches
Terner. Heib.Poet.III.4. Koret (i Æschy-
los's Agamemnon) bestaar af argiviske Ol-
dinge, hvis Alderdom ikke har tilladt dem
at følge deres Konge paa Toget. HSchwa-
nenfl.OldtidensKulturhist.(1884).95. Bønn e-

lycke.NU.63. (spøg.:) Andersens kære Graa-
spurve (der noget senere bliver afløst af

Kragerne som Chorus i hans Comædia
fimmsiVmm). Rubow.HCA.lll. 1.2) videreud-
vikling af bet. 1.1, om personer, der syn-
ger i fællesskab, især: udfører musik-
stykker, hvori de enkelte stemmer er flerdob-

helt besatte. LTid.1750.243. Et Chor af

Sangere. M0./.50^. MusikL.I.132. blan-
det kor, se I. blande 1.5. || spec. om de per-

soner, der udfører korsangen i en Idrke. imid-
lertiid Kongen var der, begyndte Biskop-
perne og Choret den sædvanlige Kirke-
Sang. Slange.ChrIV.97. Mu8ikL.(1801).140.
HPanumB. III. Musikleksikon. (1 924). 320. \\

i videre anv.; bl. a. dels (relig.) om syngende
engle (jf. Engle-, Himmelkor ^- Digterne

10 (lader) alle Skabninger, ligesom Himlens
Kore, lovsynge Gud. Hjort. KritEt.69. dels

(poet.) om syngende fugle (jf. Fuglekor^:
ChrBorup.PM.37 9. *Skovens muntre Cho-
res Melodier. Bagges.IV.106. *Jeg lytter

til Vaarens syngende Kor,
|

til Lærken
den jublende gla.de. Skjoldb.US. 1. 1. dels

(poet.) om syngende sfærer: *Det er Sphæ-
rers Chor, der synger

|
Om den store

Fyrstes Fald. PalM.(1909).1.171. 1.3) (jf.
20 bet. 3.2; nu 1. br.) om samling lovsyngende

ell. bedende personer, jeg beskikkede to

store Taksigelses Chor og Optog. Neh.l2.
31. LTid.1740.264. der blev Monasterier
i Bjærgene ligesom Telte, fyldte af gud-
dommelige Kore, salmesyngende, stude-
rende, fastende, bedende, seende hen til

de kommende Goder. Moltesen.M.72. jf.
bet. 3.1: *Herrernes Herre, mægtig og stor!

|

Naadig Du høre vort bedende Chor I ARe-
30 cke.7. 1.4) i forb. i kor, i fællesskab, sam-

men; egl. (jf. bet. 1.2-3^ m. h. t. fællesbøn,

-sang: *Nu for de danske studenter vi
|

vil synge lystigt i kor. Hostr.SD.I.18. *Du
lille Fugl paa Grenen hist,

|
med Stem-

mens friske Klang,
| o, sad jeg hos dig

paa din Kvist,
|
i Kor jeg med dig sang.

FolketsSangB.207.
|i (jf. bet. 2) i videre anv.,

m. h. t. raaben, læsning osv. (jf. kor-læse,
-stavning/ „Hvad — hvad? Hvad sagde

40 han?" lød det i Kor. Schand.IF.117. svare,
stave i Kor. D&H. Ingen Salmesang —
ingen Bibelremser — ingen Remsen i Kor
(o: paa en latinskole). Bergstedt.UK.34.

2) om ikke-syngende skare, samling
af personer. 2,1) iD i al alm.: skare;
forsamling; ordnet flok; gruppe. *jeg
(o: en lommetyv) i hele eders fromme Chor
(o : en tilhørerskare)

|
Har ene høstet Frugt

af hendes (o: den som Fatime forklædte
50 Hindbads) Ord.Oehl.A.331. *rundt paa høie

Corridor
|
Hofsindet samler sig i Chor.

Staffeldt.23. *(roser) Samlede tæt i Klynge
|

Som et Englehoved-Chorl Winth.III.28.
*Snart dages det Brødre, det lysner i

Øst —
I

til Arbejdet, fremad i Kor I Socia-

listiskeSange.(1885).3. *Snart var i Skoven
Folkechoret svundet. PaZilf.7JIJ.i59. |l

overf.; spec. (poet.) om mængde, hob af
stjerner (jf. Stjernekor/ *Søde Nat, tøv

60 ei for længel | Kom med dine Stjerners
Chor. Heib.Poet.III.67. »Een Gang . .

|
Gik

han (d : Orion ) i Jægernes Chor,
|
Nu han

paa lysere Steder
|
Jager i Stjernernes

Chor. PalM.II.138. 2.2) (nu sj.) om sam-
ling ell. forsamling af personer af
samme rang, stilling ell. profession
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olgn. med dem vare deres brødre af det
andet chor (1871: af anden Rsing).lKrøn.
15.18(Chr.VJ). Et kor jomfruer . . lærde
mend. Moth.K292. || spec. om forsamling,
kapitel, af munke ell. nonner (jf.Kor-
frue, -herre ^. *Tilgiv, ærværdige Fader 1

at jeg kalder | I Eenrum eder (o: ærke-
biskoppen) hid fra Chorets Brødre.Oehl.IV.
180. Mellem Kirkepillerne mødes (Axel
og Valborg) af Munkechoret, hvor Bi-
skoppen standser dem med sin Stav. smst.

188. 2.3) {omdannet af Korps, der i æl-

dre tid ofte udtaltes (omtrent) som Kor,

jf. ogs. ty. korps, fr. corps; sml. bet. 2.4;

gldgs.) d. s. s. Korps 2 (jf. Brandkorj. Fri-

derich den Fierde havde besluttet, at

lade et Chor af 6000 Mand Danske Trop-
?er træde i Keyserlig Sold. CPRothe.MQ.
.169. Corps . . en fra de franske Mili-

tairmusikcorpser kommen Betegnelse for

et Orchestercapel . . Mindre correct skri-

ves af og til i dettes Sted „Chor** . Musik
L.I.158. .//".Borgerkor: Jeg (o: en borger-

kaptajn) lader ikke skyde paa Folket .

.

men naar Justitsraaden kalder Koret sam-
men, for at det skal holde Orden, maa vi
lystre. Schand.F.124. 2.4) (dagl.) som ned-
sæt, betegnelse: flok; slæng; bande. Et
Kor af Mænd, en Hær af Kavalerer ven-
tede paa hende derude, hver med sit

Løfte om Lykken. ORung.P.332. Kelnere,
der . . flygter ved Synet af et fremryk-
kende Kor af gamle Damer, som befryg-
tes at ville give for megen Ulejlighed og
for faa Drikkepenge.KnudPouls.BD.63. de
havde ligget der døsende alle fire, plus
Jørgen B., der ogsaa hørte til Koret.Jo^
Bang. BarndommensBy. (1921). 15. jf.: *et

dagligt Fader Vor I |
Kand Halsen paa

den Diævel bøye;
|
Trods Fanden og hans

heele Chorl Reenb. II. 270.
||

(sml. Flæ-
skekor; soldat.) om en flok soldater. DSt.
1918.52.

3) om sang, der udføres af et kor (1)

(jf. Korsang). 3.l) i egl. bet: sang, mu-
sikstykke, der synges af (ell. er bereg-

net til at synges af) et kor (1), ell. det

parti af et musikstykke (fx. en kan-
tate), der udføres af et kor; ogs. om om-
kvæd olgn., der er beregnet til at istemmes

af alle. Moth.K292. en Oper af Bouter-
week, om hvis Udførelse nogle Chore,
han forespilte os, synes at opvække de
fordeelagtigste Forventninger. Bagges.L.I.
284. *Istemmer over Herrens Bord

|
Nu

Menighedens fulde Kor. Grundtv.SS.III.
315. *Leve Kongen 1 det er vort Chor.
Heib.Poet.V.353. Choret (Omqvædet) til

en Sang. MO.I.302. *Hun lægger os paa
Læben hvert godt og kraftigt Ord |

til

Elskovs sagte Bønner, til Sejrens stolte

Kor. Lemb.D.105. *Byens hvidklædte Da-
mer sang Kor

| i Englekreds om Orga-
nisten. Bergstedt.I.30. HPanumB.lll.Musik-
teksikon.(1924).320.

|| m. overgang til bet. 1,

i forb. m. personbetegnelse i gen. ell. især sty-

ret af præp. af. Chor af Lampens, Rin-
gens og Biergets Aander, af Alfer, Sand-
sigerinder og Fugle. Oehl.1.72. 'har du
tabt vort Spor,

|
Lyt til vort Jæger-

chor,
I
Det skal dig kalde tilbage. Heib.

Poet.III.468.
Il

(sj.) om forvirret blanding

af lyde. Mødende Chor af Alt. Oehl.I.15,

II
(poet.) om fuglesang. Fuglene begyndte

paa ny deres qvidd rende Chore. ^a^^es.
ioDV.JX.38. *Intet Chor | Af Fuglesang

forbi mig foer. Hrz.IX.309. || O overf. Val-
pladsen rundt omkring er fyldt af Faldne
og Saarede, hvis Jammer danner et ræd-
selsfuldt Kor til Sejrherrens triumferende
\idir2i2Lh.ESchwanenfl.HW.59. Ude fra køk-
kengangen .. lød et ensformigt graad-
laor, Hørlyk.GP.254. 3.2) f fælles bøn og
lovsyngelse; især i forb. holde kor.
at. 1706. (HUbertz. Aktstykker vedk. Aarhuus,

20 III.(1846).29). paa hvad Tid holder I

Choer om Aftenen? Holb. Mel.IV. 6. Om
Prædiken og Chor (o: til søs). Skibs-Artik-
ler.(Kvartudg.r1^758.11. I Latinske Sko-
ler holdes Chor om Søgnedage baade
Formiddag og Eftermiddag. FiSO.I.5^5.

4) J^ fællesbetegnelse for sammenhø-
rende strenge ell. orgelpiber. 4,l) dei
samlede antal af enssiemte strenge
paa klaver, lut olgn., der hører til hver

2Q enkelt tone; strengekor. MusikL.(1801).
140. Aarbog f.Musik.1923.45. 4.2) i orglet:

de piber af forskellig tonehøjde, der, ved
anvendelse af blandede stemmer (miksturer),
hører til samme taste. HPanumB.Ill.
Musikleksikon.(1 924).320.

5) om sted i, del af en kirke (hvor koret

(1.2) havde sin plads, egl. pladsen omkring
hovedalteret, medens det nu som regel staar
i kirkens modsatte (vestre) del paa wgel-

40 pladsen, som undertiden kaldes Orgelkbr,
se HPanumB. Ill.Musikleksikon.(l 924).320).
5.1) del af kirke, hvor alteret staar
(jf. Høj-, Kirkekor i;. DL.2—22—31. *Hr.
Niels vil Degnen skal i Døren af vor
Choer,

|
Naar Bønnen bliver læst, smugt

folde sine Hænder. Holb.Paars.40. Næsten
alle Kirker ere saaledes bygte, at Kooret
vender mod Østen.Høysg.S.137. *Dér klang
saa mangt et helligt Ord,

| Dér viedes i

50 høje Kor
| Saa mange Guds udvalgte.

Grundtv.PS.III.235. Stilart.92. jf.:(Salomo)
byggede ved Husets Væg én Omgang
trindt omkring . . baade om Templet og
Choret. lKg.6.5. 5.2) (vist egl. om sangpul-
piiur mellem skib og kor i middelalderlige
kirker (lectorium); nu kun dial, jf. dog
D&H.) pulpitur, galleri i en kirke. Der
hos er en Hoved-Kirke . . hvor Prophe-
tens Zachariæ Legeme holdis i stor Ære,

60 som nu er herlig med mange Chor af

Kaabber og anden Metal meget kunstig
gioråt.Pfl.ug.DP.882. Søyler, Prædikestole,
Altare, Chorer, Stole og andet Arbeide i

Kirkerne. Hallager.126. D&H. Feilb.

6) (videre anv. af bet. 5.i; bibl, relig.) i

visse (faste) forb. om guds bolig (jf. Him-
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melkor slutn.). jeg opløfter mine Hænder
til dit hellige Chor (Buhl: dit Allerhel-

ligste;. P8.28.2. *l høye Chor, |
Hvor Gud

hånd boer,
|
Blant alle Englers Sang. ^rors.

304. *I Himmerigs Kor
|
Det lille Guds-

ord
I

Omfavne Guds Engle med Glæde.
Qrundtv.SS.IV.372.

II. Kor, et. se Kaar.
Kor-, i ssgr. (ogs. undertiden Kors-, se

u. Kor-broder, -dørj af I. Kor (jf. dog
Kor-bær;.
koradsig:, adj. se kurasig.

I. Koral, en. [ko'ra-'/] flt. -er. {ty. cho-

ral ; af mlat. (cantus) choralis, se UI. ko-
ral; især cT) om sangen ved gudstjene-
sten; i den katolske kirke nu: gregoriansk

sang, udført af koret; i den protestantiske:

salmesang udført af menigheden, især i

langsomt tempo med lige lange toner; ogs.:

salmemelodi (især: af langsom, højtidelig

art). Prom.^ViolTOS. MusikL.(1801). 141.
Under en Choral kommer Brudeskaren.
Oehl.AY.o6. de bedrøvelige Choraler klin-

ge jo, som om der spilledes til en Be-
gTSivelse. Hauch.III.26. synge Choral eller

en Choral. ilf0.1.50^. med al den grego-
rianske Korals simple Skønhed, sang de
rene Stemmer. Jørg.II.193. MusikL.I.132.

[I
blæse en koral, spille en koral paa

blæseinstrumenter. *En dæmpet Gravcho-
ral Musiken blæser. FalM.V.350. billedl:

*igjennem Granskovskathedralen |
Stor-

mens Tuba blæser selv Korsden. Schand.
SD.218. (spøg., jf. blæse sp.908'':) *Lad os

kun lave Fester . . | Og blæse disse Præ-
ster

I
En lille rask Koral. Blækspr.1908.22.

II. Koral, en. [ko'rBl'] f f Koralle.P^w^.
DF.llOO. VSO.I.571. JBaden.FrO.75. f
Korel(le). Pflug.DP.794. jf (?) jy.kreHe,
perle (Feilb.)). flt. -ler ell. (sj.) d. s. (se u.

bet. S), {ænyd. koral, kaarel, korel, glda.

kuralle og i ssg. kureldbondh, oldn. koreli,

kurell, ty. koralle, ital. corallo osv.; gennem
mlat. corallus, corallum, lat. coralium, cu-

ralium a/" ^r. korållion (kurålion))

1) om (oftest: gren-, blomst-, trælignende)

dannelse, der skyldes koraldyrene (se

bet. 2), og som anvendes til smykker
olgn.; i alm.spr. oftest om ædelkoral, der

har en rød farve. 1.1) om disse dannelser i

al alm. ell. om stoffet. *Mand saae ej Musz,
ej Dynd omkring dends (o: aaens) brede
Kanter, |

Alieneste Corall og fineste De-
manter. Helt.Poet.21. Ruge.FT.58. *Jeg vil

. . gaa nøgen for Otaheitis Sol |
Med en

Krans af Koral. PMøll.1.93. hendes Læ-
ber, nys røde som Koral, vare graalig-
hvide. Boivel.Høgholt.(1868).202(jf. Koral-
læbe;. Kunstige Perler (fremstilles) ved
Drejning af Perlemor, forsk. Tænder, Ko-
raller. SaUXVIII.1106. 1.2) om tildan-
net, slebet stykke af dette stof, anvendt
som smykkesten; især om smaakugler,
„perler" heraf, brugt som halsbaand olgn.;

ogs. om efterligninger heraf (jf. GlaskoraU.
(med) Koraller og Rubiner betalte de dine

Yarer. Ez.27.16. De har store Huller i

Ørnene, hvor udi de henge u-egte Co-
raller. Pflug.DP.1048. *I mine sorte Lok-
ker

I
Blev snoet Corallen røå.Winth.HF,

88. billedl.(jf. Korallæbe;; *hun suger Læ-
bernes Koraller,

| imens med Latteren
hun slaas. Schand.SD.135. \\ sorte koral-
ler, spec. (fagl.) om smykkestene af en
slags kul (cannelkul). VareL.^257. jf. ogs.

10 Brehm.Krybd.876. 1.3) overf. anv. af bet. 1.«;

dels (jæg.) om trækugler med jærn-
pigge, hvoraf der dannes et halsbaand, som
anvendes ved hundedressur: Væggenes ene-
ste Pryd vare Rævesaxe, Koraller, Piske
og Apporteerbukke.J5aud.jffS.i6. VigMøll.
MJ.199. dels f om smaakugler, lavet af en
vellugtende masse af forsk, ingredienser:

Kogeb.(1710).181ff.

2) (zool.) især i flt, om en klasse po-
20 lyp dyr, der oftest lever i kolonier i havet;

blomsterdyr; koraldyr (Anthozoa) (jf.

fx. Bark-, Bæger-, Hjerne-, Horn-, Led-,
Orgel-, Paddehat-, Stjerne-, Sort-, Ædel-
koral;; ogs. om andre kolonidyr, fx. om visse

goplepolypper (se Ild-, Kalkkoral; og f mos-
dyr (se Kniplingskoral samt Koral-bark,
-sand;. vAph.Nath.1.545. Fedders.S.I.121.
Korallen Monoxenia J)arwmu.BøvP.I.66.

3) ^ som forkortelse for Koralalge. nogle
30 . . Alger, der nærmest ligner Sten, saa

haarde er de (de saakaldte „Koral" (Li-

thothamnion)). Frem.DN.94.
III. t koral, adj. (fra mlat. choralis;

afl. af 1. Kor; jf. I. Koral) som ligner,
vedrører kirkesangen. Choral Musik
(nu: Koralmusik;. VS0.I.563.
Koral-, i ssgr. (f Koralle-, se u. Ko-

ral-klippe, -læbe, -træ; jf. ogs.: *det Co-
ralle-Par paa din Lifsalig Mund (o: dine

40 røde læber). PoulPed.DP.6. f Korallen-, se

u. Korallæbe;, især af H. Koral I.1-2, fx.
(foruden de ndf. medtagne) -agtig, -blok,
-(brud)stykke , -bund, -bælte, -dannelse,
-farvet, -formation, -grund, -koloni, -masse.
-agat, en. (fagl.) en slags broget agat med
røde pletter. VSO. MO. SaUI.298. -alge,
en. ^ kalkalge af familien Corallinaceæ

(jf. n. Koral 3;. SaUXIII.412. -baand,
et. (jf. -halsbaand, -snor>. enhver indisk

50 Kvinde ønsker at smykke sin Hals og
Armemed„Koralbaand".FarcX.'44i.-ban-
ke, en. (jf. -rev), de bleve underveis
overfaldne af en Storm, og drevne paa
Koralbanken af Borneo. Reiser.II.185. Bøv
P.II1.345. -bark, en. (zool., nu næppe br.)

mosdyretMembranipora, der danner fine over-

træk paa underlaget. vAph.Nath.1.558. VSO.
II
om selve overtrækket. vAph.Nath. 1.550.

CP -blaa, adj. (sj.; jf. -rød;, koral-
60 blaae Vinterhimmel. Bhch.(1833). VII.166.
-blomst, en. et -blomster, et.Moth.K294).

1) (nu næppe br.) om blomsterlignende ko-

ral^stykke). VSO. 2) (cewi/i.coralleblomster.

Adonis autumnalis L. HansRasmussenBlock.
IIorticulturaDanica.(1647).82)) som plante-

navn. 2.1) (nu næppe br.) (hvid) anemone.

XI. Rentrykt »A, 1928
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Anemone (nemorosa) L. Moth.Conv.K188.
VSO. 2.2) den meksikanske plante Heuchera
sanguinea Engelm. (med blodrøde blomster).

Cit.l914.(OrdbS.). 2.3) hjerteblomst, Dicen-
tia spectabilis Lem. JTusch.298. -bog:, ^^'

[I] J" bog, der indeholder koralmelodier. Bei-
ser.1.136. KancProm.*/iol783. Berggreens
Choralbog. MinSkr.Vx^l862. MusikL.I.lSS.
-bask, en. ^ Erythrina L. (jf. -træ 2.2^.

HJdger.Lystgartneriet.(overs.l882).58.'hæ'
ger, et ell. en ( VSO.). (nu næppe br.) fos-

sil musling med bæger- ell. kegleformet skal.

hippurit (tidligere henregnet til korallerne).

vAph.Nath.I.551. VSO. -drejer, en. (mi
næppe br.) drejer, der fremstiller forsk, ting

af koral. VSO. -dynd, et. (fagl.) dynd,

dannet af koralpartikler. Spdrck. Havets ud-

forskning. (1924). 45. -dyr, et. (især

zool.) d. s. s. II. Koral 2. *Koraldyret lig i

den dybe Sø
|

jeg bygger dog med paa
den voxende | og bereder den Verden,
som ]LommQv\ Kaalund.175. BøvP.III.373.
-erts, en. (bjergv.) uren varietet af kvæg-
sølvlevermalm. Sal.^XIV.502. -fangst, en.

(1. br.) d. s. s. -fiskeri. KiøbmSyst.IIIl.142.
-fisk, en. Jf fisk af familien Fomacen-
tridæ, der især flokkes om koralrev. Sal.^XIK.
387. -fisker, en. (især fagl.; jf. -fiskerij.

vAph.(1764). VSO. MO. -fiskeri, et.

(især fagl.) opfiskning af koralstykker v. hj.

af dykkere ell. net olgn. (jf. -fangst, -fisker^.

vAph.Nath.1.548. OpfB.UII.246. -gren,
en. gren paa en koral (l.i). Coral-Grene
fra det røde Havs Bund. Buge.FT.41. Rei-
ser.1.50. Aarb.1899.177. -grus, et. (geol.)

grus, der bestaar af koralstumper (jf. -sandj.

MøllH.III.545. -halsbaand, et. (jf.
-baand, -snor^ halsbaand af koraller (I.2).

S&B. -kaktus, en. 2f aadselblomst, Sta-
pelia L. Cit.l918.(OrdbS.). -kalk, en.

(geol.) kalksten, hovedsagelig dannet af koral-

stokke. Gnudtzm.Husb.lO. Uss.DanmGeoU
98. -kalksten, en. (geol.) d. s. TJss.Alm

Geol.73. -kirsebær, en. ^ (1. br.) nat-
skyggen Solanum pseudocapsicum L. (jf. -træ
2.3 og Jøåékirsehær 2).Hempel.Flora.(1834).
158. -klippe, en. (f Koralle-. Pflug.DP.
1059). (nu 1. br.) d. s. s. -rev. VSO. MO.
D&R. -lav, en. ^ en slags lav med stærkt

grenet, blygraat løv; Stereocaulon paschale
[L.]. Bergs.BR.23. Rostr.Flora.il.231.
Koralle, en. se II. Koral, koral-

fisk, adj. [ko'rBl'is^] (nu sj.) adj. til II.

Koral: som ligner koral, den kegledan-
nede Hippurit . . i Dansk Corallisk Væ-
derhorn. vAph.Nath.I.551(jf. Koralbæger^.
korallisk Drypsteen. Briinnich.M.lO.
Koral-læbe, en. (ty. korallenlippe

;

poet, nu næppe br.) om (stærkt rød) læbe.

vAph.(1764). Koralle-: Moth.L264. Be-
tragter den nydelige Mund, og imellem de
Korallen - L ip p e r en Rad Tænder, støbte
af den reeneste Smæltning. Adr.^^/il762.
sp.l. -melodi, en. [I] J^ Drachm.KKll.
HPanumB.Ill.Musikleksikon.(1924).320. bil-

ledl: *Vinden kom susende Stedet forbi

. .
I
Og blæste sin gamle Choralmelodi,

—
I
Den kunde nu ingen SLuden. Drachm.

DM.75. -mos, et. ^ koralalgen Corallina

officinalis; ogs. om droge (tidligere anv. som
middel mod orm hos børn) bestaaende af
denne ell. enkelte andre algers løv (FolkLæ-
gem.III.61). KSelskNyeSkr.1.366. Aller.III.

262. -musik, en. [I] ^T musikstykker med
harmonisk ledsagelse, i hvilke alle stemmer

10 har næsten ens rytmisk bevægelse. MusikL.
(1801)141. Under Choral-Musik kommer
Brudeskaren i følgende Orden. Oehl.IV.
186. Geb.MusK.64. -node, en. [I] J^ om
noder, nodeskrift (med kun to nodeværdier:
lang og kort), hvormed den tidligste kirkelige

ritualsang optegnedes. MusikL.1.133. jf.Ko-
ralnodeskrift. HPanumB.Ill.Musikleksi-
kon.(1924).324. f -penge, pi. om en slags

linsestene, nummulitter. vAph.Nath.1.566.
20 -perle, en. d. s. s. II. Koral 1.2. Fruen

gaaer altid med en Snor røde Koralperler
om Halsen. E:rz.L296. VareL.^441. -pig-
svamp, en. ^ den stærkt grenede pigsvamp
Hydnum coralloides Scop. SaU XIX. 146.
-plantage, en. (fagl.; sj.) strækning i ha-
vet, der er opfyldt af koralformationer. Sal.

X.918. -polyp, en. (zool.) det enkelte in-

divid i en koralkoloni. SaUXIV.502. -rev,
et. rev, opbygget af koraldyr (idet dyrenes

30 kalkskelet bliver staaende, naar dyrene dør).

MO. Steensby.Geogr.120. billedl.: Man spo-
rer (i „Niels Lyhne'') ikke ret Underbyg-
ningen, ikke det faste, historisk opmure-
de Koralrev under disse enkelte Skæbner.
Brandes.III.25. -rod, en. 1) ^ raadplante
(med forgrenet rodstok) af slægten Corallor-
rhiza ell. Coralliorrhiza R. Br. Lange.Flora.
234. 2) folkelig betegnelse for rodstokken af
engelsød, Polypodium L., anv. som lægemid-

40 del. FolkLægem.III.61. -rod, adj. rød som
ædelkoral. Moth.K294. et koralrødt Skær.
Pont.FL.339. EavebrL.^230. substantivisk:

Koralrødt synker mellem Sort og Lilla.

JPJac.1.184. -sand, et. (geol, jf. -grus)
sand, der bestaar af smaastumper af koral-

stokke; tidligere ogs. om sand, der indeholder
mange stumper af mosdyr („bryozo-sand").
Uss.DanmGeol.U84. SaUXIV.506. -sang,
en. [I] J^ MusikL.I.132. -skorpe, en.

50 (nu næppe br.) d. s. s. -bark slutn. vAph.
Nath.I.550. -slange, en. (jf. -snog; zool.)

amerikansk slange (giftsnog) med prægtige
farvetegninger, af slægten Élaps; især om
E. corallinus. Brehm.Krybd.129. BøvP.1.45.
-smykke, et. med det masgtige Koral-
smykke over Brystet. Schand.VV.3. OpfB."*
III.247. -snog, en. (zool.) d. s. s. -slange.
BøvP.11.445. -snor, en. (nu næppe br.)

d. s. s. -(hals)baand. han bandt ham en Ko-
60 ralsnoor og en anden af Glasknapper om-

kring Halsen. Eeisrr.7Zi.585. -sten, en.

(nu næppe br.) d. s. s. II. Koral I.1-2. Reiser.

1.226. -stoK, en. (zool.) det af kalk be-

staaende skelet af visse koraldyrkolonier.

Prosch.DyrerigetsNaturhist.(1851).350. Det
går med bøger som med koraller. Når
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de dyr, der byggede dem, er borte, så

står koralstokken tilbage med en ny og
uforgængelig skønhed. NMøll.H.45. Boas.
Zool.*185. -svamp, en. ^ den grenede
køllesvamp Clavaria coralloides. Sal.XI.271.

t -sæd, en. om en hvid vædske paa enderne

af koralgrene, der tidligere antoges for sæd-
vædske. vAph.(176é). VSO. -tone, en. [I]

J" dybe Choral- Toner. Kierk.1.14. -træ,
et. (i Koralle-. LTid.1726.816). \) (nu næppe lo

br.) koralkoloni af form som et træ. LTid.
1726.816. vAph.Nath.I.557.*H2Lyfr\ieska.reT

\

. . paa Dybets Bund bag det røde Koral-
træ. Hauch.DV.IL44. VSO. MO. JPJacI.
137. 2) om (ved af) træ. 2.1) (fagl.) det

smukt tegnede, i kernen røde, haarde ved

af Adenanthera pavonina L. (kondoritræ).
MentzO.Pl.366. VareL.H41. 2.2) om (veddet

af) træet Erythrina (corallodendron) L., der
hærer store, skarlagenrøde blomster (jf. -busk, 20

-ved;. VareL.(1807).II.86. StBille.Gal.L96.
VareL.'^441. 2.3) 2( d. s. s. -kirsebær. HaveD.
(1762).226. -ved, et. (fagl.; nu 1. br.) ved-

det af koraltræ (2.2). VareL.(1807).n.86.
-O, en. en af koraller opbygget ø. de stille

Kokuslunde paa Sydhavets Koraløer.Ser^s.
GF.L218. Steensby.Qeogr.120.

Koran, en. [ko'ra'n] {jf. Alkoran (og
glda. alchoran. Mand.62); af arab. qoran,
oplæsning) især i bestf.: navn paa muham- 30

medanernes hellige bog, indeholdende
de forordninger, fortællinger osv., der frem-
sattes af Muhammed som modtagne fra gud
gennem englen Gabriel. Maurerkongen . .

holdt den store guldbeslagne Koran imod
ham, som han altid bar i sin Haand, for
at opflamme . . sine Krigere. Ing.EF.L127.
*den, der læser flittigt

|
Coranens Bøn-

ner. Hauch.nV.^L 19. Drachm.VIIL273.
JVJens.Sk.l4. i Islams første Dage, da det f)
først og fremmest gjaldt om at indprente
de troende Qoranens Ord og de mang-
foldige Overleveringer om Profeten. St
SprO.Nr.124.3. || overf. (jf. Bibel 1.2, Evan-
gelium 1.2^. Code de la civilité eller .

.

Manuel diplomatique, som er disse Folks
(o: diplomaters) Koran. CBernh.NF.V.95.

jf.: Bibelen kan ikke længere staa for os
som en direkte fra Himlen falden Koran.
MPont.(PoUVil921.7.sp.2). 50

koranse, v. se karanse.
koras(8)ig^, adj. se kurasig.
Kor-barn, et. [I.2] (nu 1. br.; jf. -drenge

barn, der synger i et kirkekor. MinSkr.^Va

1890.m
Korbendikt,en.[k(nrb(8)n'dig(i,'k(nrC')-

b(8)n|digd; ogs. -degd] (ogs. Korbenedikt
(vAph.(1764)), Kardobenedikt (LTid.1734.
718. JTusch.290.^ SaUV.83); nu kundial:
Karbendikt (MR.1850.445. JTusch.290^), 60

Karbendit (Moth.K48. VS0.IILK48), Kar-
bendik (JTusch.51) ofl.). (ænyd. korben(e)-
dict, cardobenedict, sv. kardfbenedikt, ty.

karbendikt, kardobenedikt, af lat. carduus
benedictus, egl.: den velsignede tidsel) ^ den
officinelle plante Cnicus benedictus L., bene-

diktinertidsel; ogs. om plantens officinelle
dele. JTusch.51.290\ Apot.(1791).75. Denne
bittre Brændeviin tillaves paa følgende
Maade; Karbendict 2 Lod smaaskaaren
(osv.). MR.1850.445. MentzO.Pl.290.

\\ hertil:

Korbendikte-urt (d. s. s. Korbendikt. VareL.^
441. SaW.83) samt (især foræld.) navne
paa drikke, tillavet med korbendikt, som Kor-
bendikt-te (Apot.(1791).75), -vand (LTid.
1734.718. FolkLægem.IlL61), -vin (Apot.
(1791).75).
Kor-broder, en. (f Kors-, Moth.K293).

[2.2] {jf. -herre, -søster samt oldn. kors-
br69ir; katolsk -kirk., nu sj.) ordensbroder,
der deltager i den officielle korbøn (mods.
Lægbroder;. Moth.K293. jf.MO. -bne,
en. [5.1] (bygn.) bue mellem koret og skibet

i en kirke; triumfbue. Aarb.1918.35. Sal.^

XIV.500. -bær, et. {ænyd. d. s.; 1. led af
uvis opr.; jf. dial. kobær, Bubus cæsius og
B. saxatilis L. (JTusch.205. Bietz.361
(skaansk)) ; især bot.) ^ (bærret af) klyngeren
Bubus cæsius L. (jf. Bjørnebær). JTusch.
205. Lange.Flora.801. \\ hertil: Korbær-busk
(S&B.), -klynger (Hornemann.OP.^491. An-
dres.Klitf. 193). -dame, en. [l.i] korist-

inde; korpige. Pol.^^/iil928.7.sp.6. -dans,
en. [l.i] (hist.) dans, der (i oldtidens Græken-
land) udførtes af det syngende kor. MO.L
302. SaUXIV.501.

\. Korde, en. ['kcorda] (dial. Kere. vAph.
(1772).III. jf. Feilb. u. 1. korej. flt. -r. {glda.

mwnkæ kordhæ, snor til at holde kutten fast
omkr. livet med, mnt. korde, fr. corde, eng.
chord, streng, cord, snor, osv. ; gennem mlat.
corda, lat. chorda af gr. chordé, tarm
(streng); jf. Klavikord, I. Kordel, Korduan
osv.; sml. IL Korde) 1) J^ (nu sj.) streng
paa instrument; ogs. omtonen. MusikL.
(1801).141. 2) om snor, traad. 2.1) (fagl)
om snor, traad ell. sma,l lidse af silke otgn.

til forsk, anv., nu især brugt til besætning af
klædningsstykker og til fremstilling af knip-
linger (kordelkniplinger). Adr.^^lil762.sp.l5.

Cordeler eller Corder, småle Snore af Sil-

ke, eller Hørgarn, som bruges til Kant-
ning paa Klæder. VareL.(1807).L236. SaU
XIV. 507. 2.2) (væv.) d. s. s. Hovedsnor.
Vævekonst.5. OpfB.^III.351. 3) (geom.) for-
bindelseslinie mellem to punkter paa
en kurve ell. en flade. Harboe.MarO. Julius
Petersen.ElementærPlangeometri.(1870).8.

IL Korde, en. (ogs. Kere. Moth.K294.
VSO. MDL.292. Feilb.). flt. -r. {ænyd. kuor-
de, kore; vistnok ligesom sv. dial. kvsirdy no.

kvarde laant fra mnt. (hals)quarder, quer-
der, rand, indfatning, maaske besl. m. Kværk
(men til dels sammenfaldet m. I. Korde;,

'

nu kun dial.) om bræmme, kant paa klæ-
der olgn.; især: linning. Moth.K294. Kore
. . En Bræmme eller Kantning, som sæt-
tes paa Klæder; et Slags Silkegaloner med
giennemtrukne Kniplinger. VSO. MDL.
292. Feilb. j/. Haand- (Moth.K60. Feilb.

1.767), Knækore (Moth.K221).
IH. Korde, en. se I. Kårde.
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Kor-dei^n, en. [I.2] egl.: den person,

der leder kirkekoret, forestaar kirkesangen

m.m. (jf.Degn, I. KantorJ; nu spec, dels

om den lærer i provinsbyer, der har over-

taget de tidligere degneforretninger ; dels om
den kirkebetjent ved kbh. kirker, aer varetager

de forretninger, som tidligere udførtes af den
saakaldte klokker (jf. u. Klokker 1). Moth.K
292. min salig Fader, der var Chordegn,
havde sat adskillige Psalmer paa Noder. 10

Bagge8.NK.83. Skr.'V,1881. Skr.VslOll.
||

{ænyd. d. s.) f om ældre skolediscipel, der

ledede sangen osv. i landsbykirker, hvor der

ingen degn var (jf. Degn slutn.). VSO.I.563.

II
hertil: Kordegne-embede, -tjeneste ofl.

I. Kordel, en ell.f et (Moth.Conv.K
190). [kcor'de-/] flt. -er. (ænyd. d. s., ty., mnt.

kordel, fr. cordelle, ital. c'ordella; af mlat.

cordella, rZim. a/" corda, se I. Korde; egl.sa.

ord som Gorl) 1) (fagl.) d. s. s. I. Korde 2. 20

SaUXIV.507. \\ hertil: Kordel-knipling f/cwip-

ling, fremstillet af smalle lidser af silke. smst.).

2) om (del af) tov olgn. 2.1) f ^ om forsk,

tove, trosser olgn., spec. om drejereb, især

underdrejereb. Hver Skipper er skyldig
at holde gode stærke Kordeler og Vind-
takel udj sit Skib, at ind- og ud-sette
Kiøbmands Gods med. DL.4—2—18. Cor-
delen skiæres Cordels-viis, og ikke Gie-
viis. FGunthelberg.Søe-Krigs Eaand- Bog.I. 30

(1768).106. Harboe.MarO.W hertil: Kordels-

blok (Moth.K294. SøLex.(1808)), -gie(løber)

(Harboe.MarO.), -knægt (Moth.Conv.K190.
SøLex.(1808). Harboe.MarO. jf. Knægt 6.8;

ofl. 2.2) (^ ell.reb.) om (hvert af) de reb,
tove, der i et antal af 3 ell. 4 slaas sam-
men til en (kabelslaaet) trosse, og som
igen er slaaet af forsk, (nu: tre) dugter;

ogs. om (hver af) disse dugter. SøLex.(1808).
Funch.MarO.1.46. KuskJens.Søm.2. jf.: 40

Kordelgade i Kalundborg, der .. snor
sig . . i store Bugter. EMatthiess.Gader.60.

II. t Kordel, en. f Kvardel. CPont.HR.
23. VSO. V.229). flt. -er. {ænyd. kardel, kvar-
tel, no. kvartel, sen. oldn. kvartil, nt. kvar-
tel, holl. kwarteel; af mlat. quartale, se

Kvartal) stor tønde (af et bestemt maal)
til hvaltran olgn.; ogs. som maal: 420
potter ell. 60-64 gallons. Moth.K294. detSdie
(skib) som skulde være paa hvalfisk-fangst, 50

kom til Bergen iglen 1724. med en fisk

paa meer end 50. kordeler. Ho^&.X)iV^B.58i.

VS0.I.571.V.229.jf.: Quardelpenge be-
tales altid efter Udfaldet i Tranbrænderiet,
og ikke af QuåT delspek. CPont.HR.2 9.

Kordevan, et. se Korduan.
I. Kordial, en. (ogs. Kardia\). flt. -er,

{ænyd. d. s.; fra fr. cordial, jf. eng. cordial;

substantivering a/II. kordial; nu næppe br.,

jf.dog (m. eng. ell. eng.-lign. udtale) varenavne 60

som cherry cordial, navn paa en kirsebær-
likør (se SaVXIV.ll)) (hjerte)styrkende
middel (drik). *tag en Cardial

|
Ud af

mit flaske ioer.Cit.l716.(Thott4H524.432).
Hvad Hielpemidler (mod kopper) angaaer,
da er Autor saa vel tilfreds med Cordi-

aler, som med Åarelaåen. LTid.1740.781.
II. GJ kordial, adj. [krnrdVaH] {fra ty,

kordial ell. fr. cordial, af mlat. cordialis, a%
af lat. cor, hjerte) hjertelig (2). hans Cor-
dial og kierlige Adfærd. Tistorph.Liig-Præ-
dikener.11.(1705).298. et cordialt Selskab.
Kofoed-Han8en.DL.56. vi ere Skolekamme-
rater og levede den første Studentertid
meget cordialtsammen.-Ber^8.PP.645. Over-
retssagføreren rynkede Panden . . fra nu
af var han mindre kordial. Kidde.AE.1.309.
O Kordialitet, en. [kcnrdiali'te-'d] {efter

fr. cordialité) hjertelighed. FrSneed.1.499,
NatTid.^yil923.M.7.sp.4.

I. Kordon, en. [kmr'dcoi)^] best. f. -en
[-id(nix'(a)n] flt. -er [-dcni^'ar] ell. (i bet. 1

og 4; cordons (MB.1780.788. VareL.^161),
(fra fr. cordon, af corde; se 1. Korde) 1)
(især ii^) guld- ell. sølvsnor, anvendt som
distinktion olgn. MB.1780.788. (officererne
bar) trekantede Hatte med Sølvkrampe^
sort Kokarde, hvid Fjær, Kordonger, men
ikke Galoner. BNSkovgaard.B.161. VareL.^
161. 2) (bygn.) ét kun lidet fremsprin-
gende, profileret led, som løber vandret
om en bygnings ydre ell. langs væggen i et

værelse; kordong esims. SaUXlV.508. 3)

Ja; en række adskilte værker ell. (især)

kæde af tropper, der er draget omkring
et omraade for at sikre det mod fjendtlige

indfald, for at hindre udbredelse af smitsom
sygdom olgn. *Hvert Land vil slaae Cor-
don (for at holde pesten ude). ChrFlensb,
DM.1I1.69. hvo kan trække os en Cor-
don for de smittende og fængende Laster.
Argus.l771.Nr.40.2. den i Anledning af
Qvægsygen dragne Cordon ved Slesvig.
MB.1779.730. Slottet var omgivet af en
tredobbelt Kordon af Tropper og Politi.

BMunter.E.1.122. Grænsekordon. Mil
Conv.II.328. Sal.''X.258. Under Krigen
havde den Østerrigske Regjering opstillet

en Observations-Kordon paa Grænd-
serne af GaWicien. PAHeib.E.144. Græn-
sen ved Brenner var midlertidig afspær-
ret, en tredobbelt Soldaterkordon var
opstillet fra Banegaarden til Mindesmær-
ket. PoZ.'Vii 9^8. P.si?.^. 4) (fagl.) et bundt
sobelhaler, indeJwldende 12-14 stk. VareL.^
161.

IL Kordon, en. se Kondom.
Kordon-g^e^iims, en. (bygn.) d. s. s.

L Kordon 2. ForklMurere.67. Sal.^XIV.508,
-træ, et. [1.3] (gart.) frugttræ (især æble-
ell. pæretræ), tiltrukket i form, saa det egner
sig til indfatning af havegange olgn.; snor-

træ. HavebrL.^444.
Kor-drengf, en. [1] dreng, der synger

i et kor. FrPoulsen.DG.7 7. \\ især [I.2] (kirk.),

dels i den katolske kirke: dreng ell. ung mandy
der deltager i udførelsen af messen m. m.
(ministrant; jf. Messedreng). vAph.(1759).
67. Oehl.IV.186. smukke, pyntede Chor-
drenge svingede Sølv-Røgelsekar. HCAnd.^
VII.105. Kordrengene . . i hvide Messe-
hagler. /Siliic/i.Gto. 74. dels i den protestan-
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iisJce Mrke : dreng, der synger i kirJcekoret; tid-

ligere ogs. om drenge, der paa forsk, vis gik
kirkebetjeningen til haande. Oehl.XXVlII.
288. Skr.^y2l881. Søndag Morgen tog
(degnen) os Drenge med op paa Orgelet
mellem Kordrengene. Bergstedt.UK.20.
Kordaan, et ell. (om arten; 1. br.) en

/den beste corduan. Langebek.Breve.3).
[kmrdu'a'w] (nu næppe br. Kordevan ("kor-

devån. Høysg.AG.3?), Korduvan (Moth.K i'o

294), Kordun (Grundtv.Snorre.II.32), Kar-
daan (EPont.Atlas.II.219. JFBergs. G.o),
Kardevan (Moth.Kol. vAph.Nath. 11.477.
JFBergs.G.481. jf.: „Kardevang." JBaden.
FrO.76). {ænyd. cordevan, cardevan, car-

duvan, karvan, oldii. kordiina, ty. korduan,
mnt. kordewan, fr. cordouan, sp. cordoban;
af mlat. corduanus, cordoanus, adj. til Cor-
doba, navn paa by i Spanien, hvor denne
slags læder først fremstilledes; fagl.) en slags 20

fint læder (til galanterivarer olgn), tilbe-

redt af bukke- og gedeskind. Reiser.II.

492. OpfB.UI.320. yareL.H41.
\\

gen. kor-
duans brugt som adj. ell. 1. led af ssgr. en
sort Carduans Kue.EPont.Atlas.II.219. Cor-
duans Skoe. Biehl.DQ.IV.190. en nye Cor-
duans med grøn Plyds betrokken Bom-
sadel. Adr.^Vil762.sp.l3. *(kong Svend) Med
Corduansstøvler og røde Roser. Ing.VSt.
49. Kordaan-bereder, en. (^Kardu- 3o

ans-. EPont. Atlas. 11.77). (foræld.) person
(garver), der fremstiller korduan (jf. -mager).
Adr.^Vil762.sp.l4. Hallager.81. -læder,
et. (1. br.) d. s. s. Korduan. JFBergs.G.482.
-mager, en. (foræld.) d.s.s.-hereåer. vAph.
Nath.lII.613. CVarg.Farve-Bog. (1773).55.
-sværte, en. (nu næppe br.) en slags sværte
til ting af korduan. CVarg.Farve-Bog.(l 773).
62. -vand, et. (nu næppe br.) en vædske
til sortfarvning, smst.56. 40

Kor-der, en. [5.i] (nu næppe br. Kors-.
Holb.Paars.277. PMølLI.39. Kierk.V.49).
{ænyd. korsdør, oldn. kordyrr; kirk.) ind-
fangen fra kirken (kirkeskibet) til koret (jf.
Kirkedør sp. 366'^). Moth.K293. Hauch'.V.
334. Rørd.KK.92.

I. Kore, en. se I. Korde.
II. Kore, en. se II. Korde.
III. kore, V. se IV. kaare.
Korel(le), en. se II. Koral. 50

Korend(e), en. se I. Korender. Ko-
rende-, i ss^r. især a/T Korender, -bolle,
en. (kog.) melbolle med korender i. FrkJ.
Kogeb.123. -bnsk, en. se Korintebusk.
-kage, en. (bag.) kage, der er bestrøet med
melis og korender. FrkJ.Kogeb.311. KBirk
Grønb.BS.23.

I. Korender, pi. (1. br. i ent.: Korend,
en. Saaby.'' NatTid.^^U1928.Sønd.20.sp.l.
Korende, en. VSO.I.571. MO.I.308.jf. Glah- 60

der.Retskr.). [ko'rBn'ar] (nu sj. uden for dial.

Korinter. Holb.Paars.38. Warm.Frøpl.297.
JTusch.200(jy.)). {ænyd. kor(r)ender, sv.

korinter, ty. korinthen, eng. currants; af
Korinth, navn paa by i Grækenland, hvor-
fra disse produkter udføres) en slags smaa

rosiner, der faas af en varietet af vin-
druen med smaa, kerneløse, mørkeblaa bær.
en Skaal Byggryns Grød, med Corender
udi. Holb. Bars. I. 7. Olufs. GD. 21. Const.

Kogeb.247. talem. (jf. sætte boller paa sup-
pen u. II. Bolle 1; sj.): At (prædikenen)
heller ikke gjorde stort Indtryk paa An-
dre, fik han et Bevis paa, idet Forvalte-
ren . . sagde: „Idag fik vi mange Koren-
der paa Suppen.'' Goldschm.III.373. \\ (dial.)

om (bærrene af) Ribes alpinum L. (jf. Ko-
rintebusk/ JTusch.200.333.

||
(dagl.) overf.,

om geders ell. faars ekskrementer (jf. Faare-
korenderj.

II. Korender, en. se Koriander.
Korender-snppe, en. [I] (kog., nu

næppe br.) en slags vinsuppe med korender.

Kogeb.(1710).46. -vin, en. [I] 1) (nu næppe
br.) vin af den vindrue, hvoraf der frem-
stilles korender. Corintherviin. VareL.
(1807).1.238. 2) t afføringsmiddel for børn,

lavet af korender. Korender-: VSO. Ko-
rende-: Moth.K294. Korende-træ,
et. se Korintetræ. -vin, en. se Korender-
vin 2.

-koret, a(ij.[-|ko'(')r9<] (ogs.-korig). {afl.

af I. Kor) cT ^om bestaar af (et vist antal)

kor; til I. Kor 4.1 : Harmonika, toradet,
3-koret Bas. PolitiE.Kosterbl.Vil925.2.8p.2.

til 1. Kor 4.2: Ofte hører der (ved særlige

stemninger af orglet) 3-6 Toner i forsk.

Intervaller til samme Taste og Stemmen
kaldes da 3-6 korig. HPanumB.Ill.Musik-
leksikon.(1924).511.

Kor-frne, en. [2.2] (jf. -herre, -søster;

katolsk-kirk.) medlem af et kapitel i et nonne-
kloster olgn. SaUXI.764. jf. smst.XIII.504.
-forer, en. [l.i] {overs, af gr. chorggos,
choragos; hist.) person, der i oldtidens Græ-
kenland ledede korets danse og sange, de ni
Muser i Kreds med Apollo som Korfører.
Goldschm. V.15. HSchwanenfl. OldtidensKul-
turhi8t.(1884).94. billedl: Vi var . . nogle
Stykker der — med Swinburne til Kor-
fører — gjorde Baudelaire til Målet for
vor poetiske Vi\gr\msg2ing.Rørd.TB.14S.
-gitter, et. [5.i] gitter, der adskiller koret

fra selve kirken. Schand.BS.200. TroelsL.'

VI.98. -herre, en. [2.2] (jf. -broder, -frue;

katolsk-kirk.) kannik; domherre. VSO.I.563.
Ing.PO.11.104. Hauch.III.245. SaUVI.301.
-hvælving, en. [6.i] (bygn.) hvælving,
dannet ved overskæring af en kuppelhvæl-
ving med et lodret snit; nichehvælving (ofte

dækkende korrundingen). ForklMurere. 43,

SaUX.729.
Koriander, en. [kori'an'dar] (\ Ko-

render. vAph.Nath.IV.417. — nu kun dial.:

Kalender (Moth.KlS), Koland&r (VSO.I.571
(u. Coriander j. Hubertz. Ærø. (1834). 249),
Kulender (8mst.234), Klanner (Esp.443) o/l.),

flt. (sj.) d. 8. (VSO.I.571) ell. koriandrc
(Drejer.BotTerm.270). {ænyd. d. 8. og caien-

der (Harp.Kr.4), glda. (gen.) coriandris,

coriændris (4Mo8.11.7 og 2Mo8.16.31(Glda
Bib.)), æda. coriandær (Harp.Kr.l53), ty.
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koriander; gennem lat. coriandrum af gr.

koria(n)non, afl. af koris, tæge (navnet p.

gr. af plantens lugt, der minder om lugten

af tæger); m. h. t. sideformerne Kalender
osv. jf. mht. kolander, Koliander ofl., mlat.

coliandrum, gr. koliandron) ^ skærm-
planten Coriandrum L.; især om arten

C. sativum L. (Have-Koriander), hvis olie-

holdige frugter er officinelle; ogs. om disse

frugter (jf. Jødebrøds-frø, -korn^. JTusch.
65. EaveD.(1762).28. Va Lod stødt Kori-
ander. Green.UR. 158. Warm.Frøpl. 344. \\

hertil: Koriander-frø (4Mos.ll.7. Reiser.IV.
184. VSO.I.571. Esp.443), -olie (SaUXIY.
514) ofi,.

-korig^, adj. se -koret.

Korinte-bnsk, en. [ko'ren<!o-] (nu
næppe Ir. Korende-. Moth.K294). {til I. Ko-
render sZm^w.) 2( fjældribs, Ribes alpinum L.

(jf. -træ;. Rostr.Flora.I.205. SaUXX.127.
JTusch.200(fynsk). Korinter, pi. se I.

Korender. H.orinter-Tin , en. se Ko-
rendervin 1. Korinte-træ , et. ('Ko-

rende-. Moth.K294. JTusch. 200 (fynsk)),
(til I. Korender slutn.; nu kun dial.) 2( d.

s. s. -busk. Korinten-: BerlTid.^^1x^1822.
Till.l.sp.2.

Korist, en. [ko'risd] fit. -er. (ty. chorist,

fr. choriste; af mlat. chorista; afi. afl. Kor)
medlem af et kor (1), nu næsten kun (teat.)

af et teaters kor (jf. Korsangerj. MusikL.
(1801).142. Hrz.VIL5. B. (blev) ansat ved
vort Theater som Chorist. FruHeib.B.II.
150. EBrand.EH.22. Korist-inde, en.

(jf. Korpige; især teat.) kvindelig korist.

BCAnd.IY.248. ORung.P.147.
Kork, en ell. (i bet. l.i; især dial.) et

(stærkt Korch. Klevenf.RJ.6; se ogs. u. bet.

1.1). [kcor^r] fit. (i bet. 2) -er (LTid.1762.409.
Tychsen!'A.II.480). (ænyd., sv., no., ty. d. s.;

gennem sp. corcho af lat. cortex, bark, kork;
jf.toTkorké) 1) som stofnavn, l.i) bar-
ken (korken I.2) af korkegen, der især p.
gr. af sin elasticitet og ringe vægtfylde fin-
der udstrakt teknisk anvendelse (jf. bet. 2).

et Harnisk af Kork. LTid.1742.63. (jeg)

kastede ham over Borde ud i Vandet.
Han kom i Øyeblik op igien, thi han
kunde svømme som Kork. Robinson.1.36.
(en brud) hvis udvortes Skjønhed var fa-

brikeret af Puder, Kjølhaar, Kork, alle

Slags Udstopninger. PAIIeib.TJS.216. Køje-
hynden . . var stoppet med Kork — fin,

god Kork. Drachm.vT.159. || m. overgang
til bet. 2, med tanke paa enkelte stykker af
dette stof. at svømme med Kork eller
Blære. Kierk.XIV.170 (jf. Kork-tornyster,
-trøjej. unge Mennesker i Underbenklæ-
der, høj Hat, Skjorteærmer og bemalede
med brændt Kork i Ansigtet. Schand.O.I.
93. spec. (fisk.) om fiaad, fiydholt: *Kaste
sin Snøre ud i Søen,

|
lade dens Kork

for Strømmen drive. Blaum.Sib.57. OrdbS.
(sjælL). ogs. m. koll. bet, om alle fiaad paa
et garn: Jeg gaar ikke under, saa lidt
som Korket, der svømmer paa Vandet

over Nettet. ABDrachm.(SiSprO.Nr.80.25),
OrdbS.(sjæll.). I.2) (bot.) sekundært hud-
væv hos planter, som afløser den primære
hud (yderbarken), naar denne skaller af elL

udvikler sig paa saarflader olgn.; Perider-
mis. Andres.Klitf.351. Warm.Bot.242. (kar-

toffelknoldene) bærer yderst en tynd Skal
af Kork. MentzO.Pl.l7 7. Vinteren, hvor
Træerne, klædte i Kork, venter Vaar. Na-

ioturensV.1919.520. 2) (nu sj ) om flaske-
prop af kork (l.i). LTid.1725.616. Snart
laae hun saa let som en Kork paa Y&n-
ået. Oehl.HrS.234. *i velforvarede Kruk-
ker,

I

Proppet med smidige Kork (var)
\

Funklende Viin. 0ehl.XIX.182. Winth.X.
112. SMich.P.140. Aakj.RS.42. 3) overf.,

om hvad der ligner kork (1); i ssgr.

som Bjerg-, Søkork. 4) 2( (nu næppe br.)

d. s. s. Korkeg. Moth.Conv.K193. Gram.Nu-
20 cleus.1790. vAph.(1759). Kork-, i ssgr.

(nu især dial. Korke-, se u. Kork-bark, -fiaad,

-sko, -told, -træ. nu kun dial. Korken-, se

u. Korktold;, især af Kork l.i, fx. (foruden
de ndf. medtagne) Kork-affald, -agtig, -ar-

bejde, -bundt, -fabrik, -isolering, -kniv,
-spaan, -stykke; spec. i betegnelser for gen-
stande, ting af kork, fx. Kork-brolægning,
-bøje, -fender, -flise, -indlæg, -plade, -sele,

-Y&re.W (bot.) til Kork 1.2, fx.: Kork-celle,
30 -dannelse, -lag, -væv.

Kor-kaabe, en. [5.i] (ænyd. korkobe,
-kope, oldn. kårkåpa; jf. -skjorte, -særk;
kirk., foræld.) kaabe, der bæres af præsten
under gudstjenesten i koret (jf. I. Hagel 1),

ell. den kaabe, bispen bærer ved præsteviel-

ser olgn. (bispekaabe). Pflug.DP.548. Præ-
sten . . hafde en rød . . Chor Kaabe (paa).
JJuel.67. Ing.VS.III.179. PSeverinsen.De
retteMesseklæder.(1924).97.102.

40 Kork-alm, en. % (1. br.) d. s. s. -elm.
D&H. -bark, en. (fagl.) d. s. s. Kork l.i.

Funke.(1801).II.645. TelefB.1928.II.1160.
Korke-: Reiser.1.207. -beton, en. (fagl.)

om stof, fremstillet af cement, sand og kork-

krummer (brugt til afretning af betongulve,

der skal belægges med linoleum). SaUXIY.
522. -bælte, et. (jf. -gjord(el); især ^)
bælte, krans af kork; spec. om redningsbælte.

Hauch.MfB.121. Bardenfl.Søm.I.280.
50 t korke, v. -ede. (fra ty. korken; afl.

af Kork 2) forsyne (en flaske olgn.) med
prop; sætte prop i; tilproppe, korke
flasker. Langebek.Lex.K290c. vAph.(1764).
MO. jf.: (man) gjemmer det (0: blæk) paa
vel tilkorkede Flasker. JFBergs.HK.5.
Korke-, i ssgr. se Kork-.
Kork-eg^, en. ^ Quercus occidentalis ell.

(især) Q. suber L., hvis stamme og ældre grene
er beklædte med glat og blød kork (jf. -træ 1,

60 Kork^).Moth.K295. Bagges.SkuddM. Mentz
O.Pl.359. -elm, en. ^ elmearten Ulmus
suberosa Ehrh., som har tykt korklag (jf.

-&\m).Rostr.Flora.I.108.AarbLollF.1925.57.
Korken-, i ssgr. se Kork-, korket,

adj. [^kaorgQt] (afl. af Kork 1; nu næppe
br.) som 'hestaar af ell. minder om kork.
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Korket Stamme (Truncus suberosus). CG
Bafn.FloraJ.33. Træearter.(1 799).325.

Kork-flaad, et. (dial. Korkeflaa) en.

OrdbS. (Skovshoved)), (fisk.; jf. Kork l.i

slidn.). VSO. Stuck.F0.122. SaUVIII.199.

t -SJO**d ell. -gjordel, en. svømmebælte
olgn.afkork. VSO. -gran, en. 2( en slags

ædelgran, Abies arizonica Merriam, med
meget elastisk korklag. OGFetersen.Træer og

Buske (1916).2 9. -hat, en. ^ svampen
Lenzites (jf. -svamp^. Bostr. Flora. 11.87.

Suenson.BJI.75. -klods, en. (fagl.) d.s.s.

-sten. SaVXIV.522. -koral, eu. (zool.)

om de læderagtige og bøjelige koraller af fa-
milien Alcyonidæ; søkork. S&B. Sal.-XVIII.
383. -krumme, en. (fagl.) især i flt,
om det sønderdelte affald fra proppeskæring,
der anvendes som indpakningsmateriale ell.

til fremstilling af korkplader, korkbeton m. m.
Suenson.B.II.179. -mel, et. (fagl.) mel-
lignende korkaffald (jf. -pulverj. Suenson.
B.II.186. -pore, en. [I.2] (bot.) lokal kork-

dannelse (m. mange cellemellemrum) af form
som en lille vorte ell. linse hos visse træer

(lenficelle). Warm.Bot.247. -prop, en. d.

s. s. Kork 2 (jf. -told;. Moth.K295. VareL.
(1807).II.87. TroelsL.^V.157. -pulver,
et. (fagl.) pulveriseret korkaffald (jf. -melj.
SaUXV.878. -saal, en. (nu næppe br.

-sølle. 750. -saale.MO.jf.S&B.). (sko)saal

af kork. lad os sanke Skaarene op , Du

;

jeg vilde nødig træde dem ind i mine
Korksaaler. Kierk.XIlI.484. Korksaaler til

at lægge i de tunge Støvler, (lokomotiv-

føreren) altid stod i paa Maskinen. Bønne-
Zj/cfee.i.i8. j/". ; k o rks a al e d e Tøfler. ^ran-
aes.JX56 7.

II (fagl.) om hovunderlag af kork.

Grunth.Besl.95. -sko, en. (nu næppe br.

Korke-. CBernh.III.45). (cent/(^. korkensko;
nu 1. br.) sko med korksaal. Moth.K295. VSO.
MO. ordspr. : der hører mere til dans end
et par korksko, se høre sp.l278^*. -skæ-
rer, en. (fagl.) arbejder, der fremstiller

korkpropper olgn.; prop'peskærer. VSO. Krak.
1865.466. AndNx.PE.III.354. -skæreri,
et. (fagl; jf. -skærer^. VSO. Korkskære-
rier og Proppefabrikker. Anordn. Nr. 164
yiil902. -sort, et. (fagl.) finmalet kul af
korkaffald, brugt som tryksværte olgn.; spansk-
sort. VareL.H42. -sten, en. (jf. -klods;
fagl.) kunststen, lavet af pulveriseret kork-

affald med iblanding af ler, kalk, beg olgn.
(især anvendt til varmeisolering). Gnudtzm.
Husb.105. VareL.H42. -stof, et. [I.2]

(bot.) det stof, som cellerne i barken optager
og udskiller i væggene (suberin). MentzO.
Pl.358. -sur, adj. (kem.;Jf. -syre;. Lar-
sen, korksur (suberinsur) Kalk. SaVXXII.
537. -svamp, en. ^ d. s. s. -hat. Bostr.
Flora.II.477. -syre, en. (kem.; jf. -sut)
syre, der dannes ved indvirkning af salpeter-
syre paa kork.VSO. LandbO. 111.183. -told,
en. (nu sj. Korke-, Ing.LB.III.22. Blich.
(1920).XV.147. HCAnd.XII.14. jf.D&B.
— nu kun dial. Korken-. AarbFrborg.1918.
108). (nu 1. br. i rigsspr.) korkprop. Moth.

K295. det hæderlige Spil „Sorte Peer",
hvor man, ved at tabe Spillet, sværtes i

Ansigtet med en KorktoL HCAnd.IV.245.
Bergs.PF.187. || om (prop, brugt som) flyd-
holt. Blich.(1920).XV.147. -tornyster,
en ell. et. (gym.) samling korkstykker, der
kan spændes paa ryggen af en, der skal

lære at svømme (jf. -trøjej. Gymn.II.191.
-træ, et. (nu næppe br. Korke-. BiehlDQ.

lio 1.92. JBaden.Horatius.1.259). 1) (især faal.)

træ, hvoraf der vindes kork; spec. om korkeg.

Beiser.1.207. Korktræet . . skaffer os Fla-
skepropper. Heib.Pros.X.308. HCAnd.IX.
360. D&H. 2) (fagl.) om forsk, tropiske træ-

sorter, hvis ved er meget let og derfor bru-
aes til redningsbælter olgn. Suenson.B.II.33.

jj
d. s. s. Kork l.i. han er smukkere end

Solen, du lettere end Korketræe. JBaden.
IIoratius.1.259. f -trækker, en. [2] (jf.

20 <y. korkzieher) proptrækker. vAph.(1759).
VSO. -troje, en. (jf. -tornyster; nu næppe
br.) korkforet trøje til brug for personer, der
lærer at svømme; svømmetrøje. VSO. MO.
kor-læse, v. [I.4] vbs. -ning (D&H.

Meyer.^). (jf. ænyd. chorelæsning; skol, sj.)

om samtidig højtlæsning af alle elever (mods.
enkeltlæse;. GForchhammer. Døvstumme-
undervisningen.(1903).110(se u. enkeltlæse^.

-messe? en. [5.i] (katolsk-kirk.) messe, der
30 holdes i koret (som del af kortjenesten); ogs.

(nu næppe br.) om gudstjeneste med kirke-

musik og -sang før og efter prædiken (Moth.
K293). MOJ.302. jf.: *hand ey Forskiel
kand høre,

| Paa Klangen af en Lut, som
ret Chor-Messe staaer,

|
Og paa et Hakke-

Bret, som Landsby Degne slaaer. Eelt.Poet.

191.
H-ormoran, en. [kmrmo'ra'n] flt. -er.

{fra ty. kormoran, fr. cormoran (jf. eng.

40 cormorant;; af lat. corvus marinus, ord-

ret: „hav-krage") \ skarv; aalekrage;
Graculus carbo Lac. LTid.1758.5. Kjærbøll.

707. BøvPJ.685. Kormoran-skarv,
en. \ d. s. Kjærbøll.707.

Korn, et. [kor'n ell. ko-rw (Høysg.AG.
35)] flt. d. s. (æda., sv., no., oldn., ty. (oht.,

osax.) d. s., eng. corn, got. kaiirn ; i aflyds-

forhold til L kerne; besl. m. lat. granum,

jf. in. Gran, Granat, Granit)
50 1) om frugt, frø af visse (dyrkede) plan-

ter; dels (egl.) om den stivelseholdige
frugt af visse vigtige næringsplanter
(Korn 2), især anvendt til brødfremstilling,

som foder ell. til saaning (jf. Sædekorn);
kerne (I.l.i); dels om visse andre planters

frø ell. frugt af lignende form ell. anven-
delse (Moth.K295; næsten kun i ssgr., se fx.

Balsam-, Desmer-, Elle-, Frø- (1), Græs-,
Hjerte-, Peber-, Sennepskorn;. i a) om den

f>o enkelte kerne, hvad du saaer, da saaer

du ikke det Legeme, der skal vorde, men
et blot Korn, være sig af Hvede, eller

af anden Art. ICor. 15.37. Jorden bærer
Frugt af sig selv, først Græs, derefter Ax,
derefter fuldt Korn (1907: Kerne) i Axet.
Marc.4.28. Den guule (hvede) har større
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Korn end den livide.Schytte.IR.II.110. hun
(samlede) Kærnerne af . . den vilde Byg.
Dreng kendte dem godt, han havde un-
dertiden smagt paa et Korn enkeltvis.
JVJen8.Br.l09. Majsen fra De forenede
Stater er større i Kornet end de sydeuro-
pæiske og sydamerikanske Sorter. Landb
0.111.189. hilledl.: JPJac.I1.24(8e u. Avne
sp.982^^). de litteraturens afkroge, hvor en
tålmodig gransker kan pille et korn ud
af en dynge ross. NMøll.N.99.

|| jf. bet. 7:

„Madmor skal først have et Par Korn i

Kroen," sagde hun med et Smil. KBirk
Grønb.BS.79. || i faste forb.: haardekorn,
se haard 8p.648^^. (en) blind høne kan
ogsaa finde et korn, se Høne 1.3. jf.:
en Høne finder altid et Korn, den kan
næsten sørge for sig selv. HCAnd.VII.163.

II
undertiden (nu næppe br.) om den sti-

velseholdige del alene i modsætn. til skal-

len og kimen (spiren); frøhvide. Ethvert
Korn bestaaer af tre Deele, nemlig Skal-
len, Kornet eller Meelet, og Spiren. ØZ-
brygn.(1796).36. 1.2) koll., om kernerne i

modsætn. til avner og halm. Joseph befa-
lede, at man skulde fylde deres Poser
med 'K.ovn.lMos. 42.25. Jer.23.28(se u.

Halm 1^. Der gives Nationer som nyde
deres Korn uden at tilberede det til Brød.
Saaledes nydes for Exempel Risen i det
sydlige Asien. ChMourier.Brød.(1821).10.
de gruttede Kornet mellem to Sten. J"7
Jens.Br.l67. Toradet Byg (giver) bedst
Udbytte, da dets Korn er i højere Pris.
MentzO.Pl.36. billedl.: *Det Livsens Korn,
Du saa'de, | Til alle Ender naa'de

|
Udi

din Kirke-Lykke. Kingo.7. ordspr.: man
skal ikke bortkaste kornet med sly-

neriie.Mau.4967. nærig høne faar en-
ten knep eller korn, se I. Knep 3.8,

jf. u. I. Knips 3. 1.3) om afgift, egl. bestaa-
ende i korn (1.2 ell. 2.2); kun i ssgr. som
Bro-, Degne-, Dommer-, Guld- (3), Præ-
ste-, Tiendekorn, jf.: For 1846 har (en
gaardmand) anført Udredelserne til Skole
og Fattigvæsen: Skolekorn i Penge
5 Rdlr. 78 Sk., 89 Pund Hø . . Fattig-
korn og Penge: godt og vel en Tønde
Korn . . samt 1 Rålr.HimmerlKjær.1924.160.

2) om planter, især om visse vigtige
næringsplanter, der hører til græsfami-
lien, og hvis kerner anvendes til brødfrem-
stilling m. m.; m. h. t. da. forhold i alm. spr.

om (ell. som fællesbetegnelse for) rug, hvede,
havre, byg; i visse egne (Lolland, Falster)
yderligere om vikker, ærter (Moth.K29o. Fr
Grundtv.LK.245. jf. Bælgkornj; i mange
egne spec. om den kornsort, der er ell. var
den vigtigste brødplante (jf. Sandfeld.S.'^118),

fx. (især bornh., sjæll.) om byg (Moth.K295.
Junge.PNSkovqaard.B.30. Schand.TF.1.243.
Ejortø.TJ.29. Thorsen.154. Esp.187. Feilb.
(Syd-Samsø)), (især jy.) om rug (Krist.
Ordspr. 495); jf.: Kornet (o: rugen? byg-
gen?) stod_guult. Havren grøn. H CAnd. V.
298. (8ml.HCAnd.(1919).IL381). 2.\)(uden

for ssgr. sj. og vanskeligt at skelne fra bet.

l.i) om den enkelte plante, et Korn, som
voxte op i Muren af det afbrændte Col-
legio Borrichiano. Langebek.Breve.4. Hvor
der gror en Klinte, kunde der gro et

Korn. Mau. 4968. især i ssgr. som Blaa-,
Driv-, Springkorn. 2.2) kolL, om bevoks-
ning (mark) ell afgrøde, høst af disse

planter (jf. Sæd). *han vog udaf de Vester-
10 gyllands Mænd,

|
som Bønder de mejer

Korn. DFU. nr.21.6. hånd gik igjennem
kornet (1819: Sæden; 1907: en Sædemark;.
Luc.6.1(Chr.VI). *Lad som korn opvoxe
knekte, | Der kand frisk mod fienden
fekte. LKok.(PSyv. Viser.(1 695).586). Kor-
net syntes vel at være noget, da det stod
paa Ageren. DroUen splide mig ad Hos-
bond, fik vi ikke mindre Korn i Aar end
i Fior. Holb.Stu.1.6. *(den danske bonde har)

20 Korn paa Marken, Mælk i sine Spande.
PMøll.1.97. *Jeg elsker hver Dal, hver
Banke

| Med Kornets bølgende Flugt.
JHelms.S.l. *Det er endda en Glæde,

|

naar Kornet er saa tørt. Aakj.RS.47. bil-

ledl: Det er ikke lige kærnefuldt Korn,
den fortløbende Høst af Erindringer og Af-
sløringer fra Verdenskrigens Tid bringer
paa Msirkedet. BerlTid.yal922.Aft.l.sp.l.

jj

i allittererende forb. m. Kerne. *efter Vin-
30 ter kommer Vaar

| Med Sommer, Korn og
Kjærne. Grundtv.SS.III.447. talem.: Hånd
haver både korn og kærne (o: er velha-

vende). Moth.K296. VSO. ordspr.: Dyrk den
Gud gjærne, som baade giver Korn og
Kiærne.Mau.3263. Moth.K296. jj i faste forb.
(stundom ogs. til bet.1.2). haardt korn,
se haard sp.648'^^- hammel korn, se II.

hammel, indiansk korn, se indiansk 1.2.

let korn, se let. knop i korn(et), se I.

40 Knop 2.6.
II

talem.: fortære sit korn
grønt, se grøn 2. føre kvæg i korn,
(nu næppe br.) forlede en naiv person til at

gøre noget skadeligt. VSO.V.207. bære
segl i anden mands korn, (nu næppe
br.) høste frugterne af en andens arbejde.

Moth.K296. VSO. \\ ordspr.: Fattig Mands
Korn voxer altid tyndt. Mau.2048. VSO.
MO.

3) om lille (rundagtigt) legeme, derved
50 sin form ell. ved ofte at forekomme i større

mængder minder om kornsorternes frø. 3.1)

om (oftest rundagtige) smaadele, smaa-
partikler af forsk, stoffer; gryn (2.2); især
om de former, i hvilke forsk, stoffer natur-
ligt forekommer, udkrystalliseres olgn. (jf.
lil. Gran 1^. Vandet . . afsætter disse
Dele, først de større Brudstykker, derpaa
de grovere gruusagtige Korn, tilsidst de
fineste T>e\e.Ørst.III.17. Hagel, hvis Korn

60 er mere eller mindre store i Forhold til

Vindens Styrke. HCLund.Samler.I.(1803).

344(jf. Haglkorn 1^. Det gedigene Guld
findes undertiden i temmelig betydelige
Masser kaldet Klumper eller Korn. Hin-
nerup.Juv.135. (sandet) rinder, rinder. Korn
for Korn. JPJac.n.l84(jf. Sandskorn/ jf.
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i

bet. 7: Tilforen kunde jeg faa saa meget
Arabisk Pulver som jeg kunde bære for

8 IL men nu kand jeg ikke faa et Korn.
Holh.Arab.lSsc. y,Kom kun etKorn i endnul**

f. Ex. af Grus i Kalken. Kvæmcl. jf. Salt-

korn: smage en sauce til med et par korn
salt

I jf.: (jeg) vilde sætte Smag paa min
Smiger med et Par Korn Bagtalelse.i2a/i6.

Til8k.1795.239. || om krudtkorn. *Har Lan-
det Hvede-Korn og Erter til Behag,

| I

Skibet er der dog, men af en anden
Smag,

I

Korn af det sorte slags, og erter
meget haarde (o: kugler)

\ Hvoraf I Sven-
ske Mænd fik Prøver nok om Borde.
JFriis.23. Sal.^XIV.763.

||
(kem., foræld.)

om den lille, rundagtige sølvmasse, der bli-

ver tilbage ved afdrivning paa kapellet. Moth.
K296. vAph.Chym.IL240.jf. Sølvkorn. iSaZ.>

1.209. 3.2) om smaa, oftest rundagtige ujævn-
heder, knopper paa en overflade, brud-
flade olgn.; ogs. om smaa bestanddele, kry-
staller osv., hvoraf visse faste legemer er

sammensat, noprede eller med Korn for-

synede Skafte (o: paa knive). Hallager.241.
Drejer.BotTerm.131. Jærn som fra dej-

agtig eller flydende Tilstand langsomt
afkøles, viser i Bruddet Krystaller, men
uden bestemt udprægede Former, de kal-
des Korn. Wagn.Tekn.311. I Kiselsand-
stenen ere Kornene undertiden saa tæt
lejrede, at Bindemidlet kun udgør en me-
get lille Del. Qnudtzm.Eusb.lO. (duer) faa
ofte med Alderen et mørkt Korn eller

en Hornplet paa Næbbet. CGram.Husduen.
(1910).39. sml. Bygkorn 2, Haglkorn 3.

jf. (om bjergarters konsistens): Fiint, grovt
Korn. VSO. MO. 3.3) (anat., nu næppe br.)

i best. f, navn paa en rundagtig øreknogle
hos hesten: linsebenet. Viborg&Neerg.

4) (uden for forb. tage paa kornet 2
især ^ ell.jæg.) om det sigtemiddel, der
er anbragt paa den yderste del af bøsseløbet

(^ffl- (jf- ^^i' 3.1^ afform som en lille knop, nu
ogs. ofte af andre former); sigtekorn. Moth.
k296. MilTeknO. Skyderegl. for Fodfolket.
(1901).6. II

(tage, sigte med) fint (Be-
stemmelser for det da. Cavalleries Krigsøvelser.

(1807).65. MilTeknO.Ul. Scheller.MarO.),
groft (Skyderegl.3. Scheller.MarO.), (nu
sj.) halvt (Bestemmelser for det da. Caval-
leries Krigsøvelser. (1807). 65. MilTeknO.),
strøget (MilTeknO. Skyderegl.2. Scheller.

MarO.) ell. (nu næppe br.) fuldt (Be-
stemmelser for det da. Cavalleries Krigsøvelser.

(1807).65. MilTeknO.) korn, (sigte) saa-
ledes, at sigtekornet kun rager ganske lidt op
i kærven, henholdsvis op over kærvens over-
kant, halvvejs op til kærvens overkant og
endelig lige op i højde med denne. SaUXXI.
389f. jf. : Lynet var slaaet i . . den en-
lige Poppel . . Ingen kunde længer se
Spiret af Løgum Kirke i „Tveien" — hver-
ken som „fint Korn" eller som „strøget**.
Baud.GK.212.

\\ tage paa kornet. 1. i

tgl. bet: sigte paa; skyde paa. •Fjenden .

.

trygt hans raske Flok paa Kornet tager.
Ploug.1.237. En sjelden Gang vover en
enkelt Overilet sig lidt for langt frem,
og bliver taget paa Kornet eller gjort til

Fange.Drachm.DG.14. Mitraljøsen tog dem
på Kornet. Rørd.SF.129. jf.: Jeg fik en
Spidshjort paa Kornet, fyrede og den
faldt. Bogan.II.20. 2. overf., om nøje iagt-

tagelse ell. naturtro gengivelse, skildring af
10 personer ell. forhold, ofte spec. for at blotte

deres mangler, satirisere derover olgn. *At
tage paa Kornet hvad skjævt er og sært,

|

og Kunsten at ramme, ja det har vi lært
|

af HolheTg.Rich.III.59. Den gamle Lord M.
er tagen paa Kornet, udført med . . Sik-
kerhed i Stilen. Brandes.IX.414. jeg vilde
. . ikke standse for at se nærmere paa
ham . . Jeg tog ham blot paa Kornet,
som man siger. VilhAnd.AD.216. ogsaa

20 Stormændenes Kryberi tages paa Kornet,
f. Eks. i følgende grovkornede Anekdote.
ArthChrist.KH.78.

5) (glda.d.s.; vel fra mnt., jf. ft/- korn;
maaske egl.til bet. S.i; mønt.) om det ædle
metal, der indeholdes i en mønt, ell.

om vægten af dette ædle metal, en mønts
finvægt. KiøbmSyst.II.30. Hage.*618. jf
n. fin 1.1 : Begge disse (o: dalere) vare af

een Vægt og Skrot, nemlig af 2 Lods
30 Vægt, og af fiin Korn eller Sølv lige
med Rixdalerne, som fra første Begyn-
delse udi det Tydske Rige blef myntede.
Slange.ChrIV.120. især i forb. som skrot
og korn, se Skrot.

6) (fra ty. korn; ur.) j- lille rundt hul
i midten af dukken (L5) paa en dreje-
bænk, hvori arbejdsstykket kan fastspændes.
VSO.

7) (videre anv. af bet. l.i og 3.i; jf. IH.
40 Gran 3, Granskorn, Grut 1) om noget me-

get ringe, ubetydeligt; en (ganske)
lille smule; ofte i forb. et lille korn
(t lidt korn). 7.l) om meget lille del,
portion af noget (jf. ovf. sp. 113^^)

||
(især

dial.) m. prægnant bet., om penge, formue,
(jeg) gjemte mit Testamente . . for jeg
havde en lille Korn hjemme, som jeg .

.

ønskede min Moder . . skulde faae godt
2il. Blich.(1920).XIV.10. Det er, fordi han

50 ikke har kunnet klare sig selv. Han fik

en Gang et Korn af „Den fri" (o : hjælpe-
kassen). CFMortens.SV.137. Feilb. || (nu 1.

br.) m. h. t. noget abstr. *Alle tre | Har dog
af Digteraand et lille Korn. Bagges.II.79.
Rygtet om dette . . skulde endnu lægge
et lille Korn til hans Berømmelse.Grundtv.
Saxo.I.194. Han tænkte paa „Uhyret" —
uden Vrede, uden et Korn af Bitterhed i

sin Sjæl. Drachm.F.II.221.
||
(nu kun dial.)

60 med efterflg. subst. hun reddede sig . . med
det Korn Tøi hun havde. Blieh.(1833).VI.
148. Jeg har et lille Korn Ord at sige
JeT.Etlar.IX.80. der var et lille bitte

Korn Smil i B\ikket.ThitJens.FS.307. Feilb.

OrdbS.(Ærø). jf: der er kun et Korn For-
skiel, d. e. liden Forskiel. J^adew. G^am.

XI. Rwtrjkt »/j, 1928 8
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106. jf.sp.llS^^'i Hun kunde have godt
af et Korn Foder først I-Bwdcie.i^.5i?4. foran
betegnelser for levende væsner: Bette-Lavst
. . var et Korn tynd Knægt, der fra No-
vember havde været Røgterdreng paa
Borumgaard. BuddeJF.12. Feilb. jf. (sj.):

Det generer ham ikke Spor at være ædel
og bære Bagage for saadan et lille vis-

sent Korn til D?ime. AE.enningsen.BM.25.
7.2) (nu kun dial.) om meget kort tid; et

øj eblik (ofte i forb. som hi, tøv et (lille)

korn!^. tøv lit korn, saa skal du strax

see, at jeg ikke h&r tsiget fe\[. Holb.Usynl.
III.2. Vil du behage at bie et lidet korn.
sa.LSk.IV.9. det er icke lenger end for et

lillekorn siden, da var Vi i Klammeri
kommen over hånds Bryllup med Hypo-
\\te.Kom Grønneg.1.257. *Ha, Ridder Hugo I

bi et lille Korn. OeR 71.5(5. Drachm.M.
249. *Vi maatte vente et Korn.SophClauss.
T.22. Hesten skal rejse sig (o: under en
tyrefægtning) . . tøv et bitte Korn — He-
sten vil gøre sit yderste. JFJews.Gri2.8.
Kværnd. Feilb. 7.3) (nu kun dial.) som ad-
verbiel bestemmelse: (ganske) lidt. |] knyt-

tet til et verbum, jeg gad gierne spøge
lit korn med Fruentimmer. iZoZ6.i^J.JI.5.

Det er Tiid jeg seer lille Korn til mine
Skillinger. jKbm6rrønne^.I.S0. hun er lidt

polisk og forstiller sig et lille 'Koin.Luxd.
F8.13. Hrz.D.II1.169(se bakse sp.l062^).

II
knyttet til adj. ell. adv. jeg meener, min

Mand er lit korn meer i anseelse, end
som hendes. Eolb.Bars.II.ll. lad os gaae
lidt Korn tilbage. sa.Philos.IV.3. Her skal
være et Fruentimmer i Byen . . gandske
ung, maadelig smuck, lille korn dydig.
JBPaulli.N.6. *Vi Hyper-Orthodoxe

|
(vil)

gjøre Verden bange |
Et lille Korn.JPa?M.

VIII. 99. *du sov et Korn for længe.
Blaum.StS.233. Noget Korn spids i An-
sigtet er du jo bleven af Læsningen. JF
Jens.FD.79. 7.4) ikke ('e«. aldrig; et korn,
(nu kun dial.) slet intet; slet ikke; ikke spor.

„meener I icke det Skarn slog mig un-
der begge mine Øren, saa de blusser
endnu?** — „Det skader dig icke et korn."
JRPaulli.SB.81. VSO. MO. „Forstaar han
Latin?" — „Nej .. ikke et Korn." jBer^^s.

PS.II.171. Jeg har aldrig et korn smør.
OrdbS.(Ærø).
Korn-, i ssgr. ['ko()rn-] især (hvor in-

tet andet ndf. angives) af Korn 1 og 2, fx.
(foruden de ndf. medtagne) Korn-afgrøde,
-aks, -avler, -avne, -dynge, -dyrker, -egn,
-forbrug, -forraad, -forretning, -grosserer,
-indførsel, -læs, -maaling, -mangel, -oplag,
-pakhus, -plante, -pris, -produktion, -salg,

-sold, -sæk, -told, -udførsel, -aager, en.
(især foræld.) det at aagre med korn; op-
samling og tilbageholdelse af korn for at
fremkalde kunstig kornmangel og opskruede
priser (jf. -prang, -pugeri/ vAph.(1764).
VSO. SaUXIV.525. -aagrer, en. (jf.
-aager samt -jøde, -pranger, -puger 1;

især foræld.). vAph.(1764). VSO. MO.

-aar, et. {oldn. kornår) I) aar, betragtet

m. h. t. kornavlen. Et godt, slet Kornaar.
VSO. I de gode Kornaar have mange
Bønder oplagt Penge. Goldschm.BlS.il.36.

2) (nu 1. br.) aar med stor kornhøst. Moth.
K296. Det har været ret et Kornaar i

Aar. VSO. -ager, en. (især dial. ell. høj-

tid.) d. s. s. -m-drk. Holb.MTkr.547. Ing.
RSE.VII.171. BCAnd.III.277. Feilb. -ar-

10 bejde, et. [3.2] (guldsm.) om (det at danne)
ophøjede forsiringer af tæt ved ell. oven paa
hinanden lagte smaa guld- ell. sølvkorn. Hin-
nerup.Juv. 583. OpfB.^II.409. -art, en.

(jf. -sort). Oluf8.NyOec.L61. Hallager.31.
1 Danmark . . dyrkes kun de 4 Kornarter
Rug, Hvede, Byg og BB.vTe.LandbO.III.
185. -avl, en. det at avle (dyrke) korn;
korndyrkning; oqs. konkr., om det avlede
korn.(Kalk.V.603). VSO. JPJac.I.13. Land-

20 bruget . . svingede fra Kornavl over i

Mejeridrift. AndNx.PE.LIL256. Opbeva-
ring . . af den væsentligste Del af Kornav-
len i utærsket Stsind.LandbO.III.183. -av-
lings, en. (nu næppe br.) d. s. s. -Sivl.EPont.

Atlas.I.538.643. -baand, et. (jf. Baand
3.3; landbr.) baand, snoet af halm, siv olgn.,

brugt til at binde korn i neg med. Moth.
K296. VSO. MO.Wf om neg. (at) opsætte
et Korn-Baand, eller Neeg for Spurrene.

30 Ruge.FT.255. -bille, en. (især zool.) om
forsk., navnlig i kornmagasiner levende, bil-

ler, især om komsnudebille (SRostr.LS.102.
Landbo.

I

II.186) ell. om billen Tenebrioides
mauritanicus (Cuvier.Dyrhist.IL188. VareL.
(1807).II.94). -bing;^ en. (nu næppe br.

-binge; se bet.2). {æda. corn bing (Småstyk-
ker.(1884-91).33)) 1) (dial.) kasse, hvori der
opbevares korn (jf. -gemme, -kiste^. vAph.
Nath.IV.431. VSO. Feilb. 2){jf.ænyd.\oin-

40 binde samt Bing 2; nu næppe br.) rum ell.

hus til opbevaring af korn (jf. -gemme,
-gulv, -hus, -ladej. Loftet . . var rumme-
ligt og stort til Kombinge. Tauber.Dagb.
16. Collegiet er . . bleven overladt en
Kornbinge med tilhørende Leilighed.MiE.
1832.144. -bjærg^ning:, en. (nu kun dial.

-bjær(g)ing. Moth.K296. VSO. Feilb.).

(især dial.) det at bjærge (høste og hjem-
køre) korn; komhøst. S&B. -blaa, adj.

i o {ty. kornblau
; forkortelse for kornblomsit-

biaa; jf. m. h.t. dannelsen kanariegul; sml.

KNyrop.OL.III.97) d. s. s. kornblomstblaa.
Hun var i kornblaa Silkekjole. HCAnd.IV.
367. (vandet var) hvidt og lillatonet i det
disede Fjærne, sølvstribet kornblaat op un-
der Bjærgskyggen.JPJac.DZ7.i85. •Korn-
blomsten fletter jeg til Krans . .

|
hvor

skinner dog den kornblaa Glsms.BlomUer-
sproget.(1883).36. „Ræk mig Kæppen,"

60 skreg han . . kornblaa af RsiseTi.Pont.KS.55.
kornblaa BukseT.AKohl.MP.III.238. sub-
stantivisk: Rødlig-Kornblaat. BOlsen.Farve-
bog.(1858).94. -bladbille, en. (zool.) d.s.s.

-guldbille. SRostr.LS.^(1928).130. -blad-
floe, en. (zool.) bygminerfiuen Hydrellia
griseola (der lever i bladene af byg, havre
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m.m.). SRostr.LS.201. -bladlnisi, en. (zool)

bladlusen Aphis granaria. Bergs.MS?1.276.
-blomst, en. (nu ikke i rigsspr. -blomme.
VSO. JTusch.55(Angel). — nu næppe hr.

-blomster, et. Moth.Conv.K195. JPPrahl.
AC.49. vAph.Nath.IV.441). blomst, der alm.

vokser i kornet; jf. (vel om Centaurea og korn-

valmue ell. maaske klinte (II) ; sml. J VJens.
A.I.182): *Paa Marken kneiste de røde,
blaae |

Kornblomster frem. Oehl.L.I.162.
||

nu vist kun: 2( Centaurea cyanus L. (mea
blaa krone), alm. som ukrudt i vintersæd

(jf. Blaakorn samt Korn(knop)urt og kon-
gens knapper u. II. Knap 5.i). JTusch.55.
29P. *De (o: folkeviserne) har en Farve, saa
dansk, saa fager,

|
Som lysblaa Korn-

blomst paa Rugens Ager.Heib.Foet.IX.486.
'Kornblomster smile

|
Mellem guldgule

Straae. Winth. EF. 61. Schand. TF. 1. 49.

-blomist-blaa, adj. (især O; jf. korn-
blaaj blaa som kornblomstens krone; af en
dybblaa farve; spec: ultramarin med lidt

rødt (HavebrL.^230). Ikke en Sky paa
Himlen; den hang ganske kornblomst-
blaa, ubevægelig. Drachm.EO.6. Pont.LP.
VIII. 10. Vandet havde . . en dybere,
kornblomstblaa Tone. KnudPouls. BD. 64.

substantivisk: Hun sad paa Bænken i et
reent og fuldt Kornblomst-Mørkeblaat af

uldent hjemmegjort og hjemmefarvet Tøi.
Sibb.II.281. *Derude blaaner Kattegats

|

det dybe KoTnblomst-Bla.a. Børup.Nakjæ-
len.iWW).^. -blærefod, en. (zool.) in-

sektet Thrips cerealium, der angriber korn-
sorterne. Brehm.Krybd.673. LandmB.I.616.
-brand, en. (fagl.) om (plantesygdom,
fremkaldt af) forsk, arter støvbrand, TJsti-

lago Pers., der angriber kornsorterne (jf.
-brynde;. Moth.K296. VSO. Jeg slog Jer
med Kornbrand og Rust, udtørred' Eders
Haver og YingasLrde. Am.4.9(Buhl). Aller.

III.268. billedL: *Han var et Maal | For
Skræk og Livets Kornbrand, trindt be-
lejret

I
Af Had og Tvedragt PMøllJ.83.

t -brynde, en. d. s. Moth.K296. VSO.
-brændevin, en, et. (især fagl.) brænde-
vin, til hvis fremstilling der er anvendt
kom (jf. -peter, -spiritus^. P/lug.DP.1105.
Goldschm.VI. 151. Lov^V^il857. §79 (se u.

Brændevin;, en Snaps dansk Kornbræn-
devin — en med Fusel, der rigtig krad-
sede. Gjel.M.160. -byrdig, adj. {ænyd.
d. s.; j/". byrdig 4; sj. i rigsspr.) om jord:
godt egnet til korndyrkning (jf. -fuld, -nem;,
denne kornbyrdige Slette. Kidde.Vandrin-
ger.(1920).13. -bælg, en. (nu næppe br.)

skallen omkr. kornet (kernen); ogs. om avne
(Moth. K296). Buchhave. GP. 33. VSO.
-bors, en. T børs for handel med korn;
ogs.: børshandel med korn. KiøbmSyst.III2.
209. Hage.^582. f -drager, en. 'arbejder,
der bærer kornsække til ell. fra skib, pak-
hus olgn. Anordn.V6l749.§39. Mossin.Term.
229. Resol.^yiol823. f -dragning, en.

(jf. -drager;. Korndragning er et Arbeide,
som enhver Arbeidsmand, der har de der-

til fornødne Kræfter, kan paatage sig.

Resol.''VxQl823. f -dne, en. d. s. s. -møl.
Moth.Conv.K195. VSO. -dyrkning, en.
07. -avl;. Olufs.NyOec.1.49. LandbO.Ul.
187.

korne, v. ['koCOrna] -ede. vbs. -ing (vAph.
Chym.II.240. MO. Scheller.MarO.jf. u. bet.

2). (jf. t^. kornen ; afl. af Korn ; sml. kørne)
1) t „korne . . Er at slae åuner og skarn

10 fra korn, efter at det er ksLstedf Moth.K
300. 2) (fagl.) danne korn (3.i) af noget;
sammenpresse, samle i korn || om kun-
stig fremstilling. Sagogryn . . ere den med
Vand æltede og gjennem et Sold kornede
Marv af Sagopalmen. OHMynst.Pharm.I.
421. JFBergs.HK.90. især om fremstilling

af krudtkorn: Funke.(1801).111.361. (krud-
tet) kornes og sigtes, hvorved der frem-
kommer, efter Sigternes Fiinhed, Kanon-

20krud, grovt og fiint Musketkrud. jPmwc/i.

MarO.II.80. Scheller.MarO. hertil ssgr. som
Kome-sigte (MilTeknO.), Kornings-hus ("/it^s,

hvor korningen finder sted. S&B.), -klods (cy-
linder af pokkenholt, der lægges i sigten for
at fremme korningen. MilTeknO.) ofl. \\ om
(natur)proces, hvorved der danner sig korn,

krystaller af et stof; især refl. ell. i pass. ell.

(sjældnere) intr.: blive til korn, krystallisere

sig olgn. Er der Salt i Dammene paa den
30 Tid, naar Floden træder ud, saa opløses

det paa Øieblikket. Men efter to eller

tre Dage begynder det at korne sig. jRei-

ser.II.510. For at skille Kobber fra Guld
med Svovl maa Legeringen først kornes
(granuleres) i Yand.Ilinnerup.Juv.151. Jeg
husker Billedet af mere end én Vinter-
aften med Moder ved Kjærnen mellem
de grædende Piger . . endelig kom Nattens
Fred i Huset, naar det lød: „Nu korner

^ det."" Goldschm.(1908).VIII.54. *Skum foer
i Luften,

|
og Styrtesøer faldt,

|
på Kind

og Hånd kornedes og bed det skarpe Salt.

Rørd.B.130. 3) (fagl.) til Korn 3.2: gøre
en overflade ensartet ru, kornet. Haand-
gern.273. Stenen (til litografi) maa da ef-

ter Renslibningen kornes, hvilket sker ved
at behandle Overfladen med et haardt,
skarpt Sand. BibliotH.^1.488. 4) (jæg.) til

Korn 4: sigte, tage paa kornet (især om
50 uegentlig sigtning ved flugtskydning). AClod-

Hansen.Jagtskydning.(1923).182.
Kornel, en. [kcnr'næl'; nu sj. -'ne'/]

(nu næppe br. Kornelle (Moth.Conv.K195),
Korneol (smst.), Karniol (Hornemann.OP.
506. CGBafn.Flora.1.634)). flt. -ler. (ænyd.
korneol, karneol, <«/. korneli, en^. cornel,

fr. cornouille, ital. corniolo; vistnok fra lat.

corneolus, hornagtig, jf. lat. cornus, kornel

(til cornu, horn), og I. Karneol; sml. ty. horn-
60 kirsche, kornel; betegnelsen kan være givet

med henblik paa det haarde ved; jf. I -II.

Kornet, Kornut) 2f planten (busken, træet)

Cornus L. af familien Cornaceæ (kornelfamt-
lien), især om arten C. masL., kornelkirsebær

(jf. u. I. Hægj. JTusch.294. VareL.(1807).II.
98. CVaupell.S.61. Ved Efteraarstid rød-

8*
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mer Skoven af Blaabær og af Kornelens
røde Frugter. HVClaus.DL.121. Kornel-
bask, en. (jf. -træ^. Saaby.'' -bær, et.

(1. br.;jf.-kiTsehær).*0\den hun kastede for
dem (o: svinene), og Agern og røde Korneel-
hær. Wil8t.0d.X.v.242. S&B. Kornelle-:
Moth.KSOO. -kirsebær, et. fKomeoI-.
vAph.(1772)JlI). % d. s. s. -kirsebær-træ;
oqs. om frugten heraf (vAph.Nath.1.545).
JTu8ch.294. MentzO.Pl.l05. -kirsebær-
tr«e, et. (nu næppe br. Karniol-. CFSchmidt.
VildeTræersOpelskning.(1790).148). 2( træet

Cornus mas L. (jf.Kornel, Kirsebærkornel^

;

ogs. om veddet heraf (MentzO.Pl.368). Reiser.

111.392. MøllH.111.546. -træ, et. ('Kor-

nelle-. Moth.K300. Korneol-. vAph.Nath.1.
544. OeconH:.(1784).II.294). (ænyd. corneo-
li(e)træ ; nu næppe br.) d. s. s. Kornel. JTusch.
65. vAph.Nath.1.544. VareL.(1807).II.98.
Korne-sigte, en. se u. korne 2.

I. Kornet, en. [kcor'næd] flt. -ter. {ænyd.
korneet, cornet; fra fr. cornet (ell ital.

cornettoj, dim. af corne, lat. cornu, horn;

J/". Kornel, Kornut samt II. Kornet) J" O
om blæseinstrument; dels om et tidligere

brugt træblæseinstrument med kedelformigt
mundstykke af elfenben ell. haardt træ og
forsynet m. 7 lydhuller; zink; dels om mes-
singblæseinstrument med 3 ventiler og i for-
men mindende om en trompet. Holb.Ep.II.
103. Orchesterinstr.18. (han) blæste sin
Kornet med saadan Iver, at hans Kinder
svulmede. Rist.J.47 . Dirigenten løftede sin
Kornet og gav et Tegn. Tandr.K.119. Mu-
sikL.I.157. 2) en blandet stemme i org-
let. SaUXIV.528.

II. Kornet, en. [kcnr'næ^Z] flt. -ter ell.

(nu næppe br.) cornets (SøkrigsA.(1752).
§904). (ænyd. d. s.; fra fr. cornette, til cor-
net (ell. corne^, se I. Kornet; grundbet.:
hvad der ligner et lille horn) 1) (nu næppe
br.) en slags kvindelig hovedbedækning min-
dende om en kappe (II.I.2). Næsten alle

klippede Hoveder ere (i Frankrig) be-
dækkede med et Sløer, og almindeligen
bæres Kornetter under Sløret med brede
Kniplinger, hvormed en Deel af Kinderne
bedækkes. ECLund. Samler. I. (1803). 336.
Meyer. 187. 2) ^ 2.1) (foræld.) rytter-
fane; ogs. om rytterkompagni. Moth.K
300. Tilly mistede over 2000 Mand paa
Wal-Stædet, og 4 Canoner tillige med 13
Corneter og 4 Fahner . . faldt udi Mansfelds
Rænåer. Slange.ChrIV.529. jf. SaUXIV.
528. 2.2) t den person, der bar rytterfanen

;

officer af yngste grad i et rytterkom-
pagni ell. yngste officer i en eskadron
(svarende til fændrik i en fodfolksafdeling).
DL.3—14—15. At vi ikke har tabt det
sidste Slag, har vi maaskee den unge
Cornet Ewald . . at takke for. Ew.(1914).
IV.288. MR.1790.383. Blich.(1920).X.96.
2.3) værnepligtig befalingsmand med
grad umiddelbart under sergenter af reserven
(betegnelsen indført ved LovNr.209^'*/9l909.§7
som afløsning for Officersaspirant). LovNr.

342ysl922.§8. SaVXIV.528. |1 heHil: Kor-
net-elev, -skole ofl.

III. kornet, adj. ['ko(Orna<; som sidste

led af ssgr. -ikor'uQt, -iko'rna^) (ænyd. d. s.;

afl. af Korn; jf. kornig) 1) (især fagl.) be-
staaende af, fuld af korn (l.i ell. S.i-i);

om overflade: besat med smaa knopper
olgn. (se Korn 3.2^/ ogs. (især i ssgr.): af
form som korn (l.i), krystaller olgn. (jf.

10 et-, fin(t)-, fuld-, grov-, mellem-, middel-,
smaa-, storkornet^. Fodsolen var korned,
ligesom Ch&gr'm.Reiser.I V.222. Disse Vox-
Dekkeler tiene ellers til at bevare Hon-
ningen, at den ikke ved Uddunstning af

den sterke Heede i Stadet skal blive suk-
ret, eller, som man i Bie-Sproget kalder
det, kornet. Fleischer.B.137. (stivelseopløs-

ningen) hensættes i et koldt Værelse, hvor
det da anskyder i kornede Krystaller. Olufs.

20 NyOec.I.107. Aggregater kunne være kor-
nede . . bladede eller skællede . . alt efter

Bestanddelenes Form og Størrelse. TJss.

AlmGeol.3. I Rummet foran mig svæver
et fint kornet Støv, der bliver glimrende
gyldent i Sollyset. KLars.Ci.31. Stier og
Gange var kornede af Styrtregnen.oVJep^e-
sen.GE.78. Naar Krudt har tabt sin Kor-
net hed, kaldes det Meelkrudt. VSO. || i

plantenavne som: Kornet Stenbræk (Saxi-
30 fragå granulata h.). LandbO.IV.388. 2)

(efter ty. kornig) f om tale, stil: af lødigt
indhold; fyndig;kernefuld.Leth.(1800).
Kornettist, en. [kcurnæ'tisd] flt. -er.

(jf. eng. cornetist; dannet efter Hornist,
Klarinettist, Pianist osiJ.) J" musiker, der
spiller kornet (I). Meyer.^164. NatTid.
Vtl927.M.4.sp.5.
Korn-fald, et. (jf. I. Fald 6.5; dial).

Om Høsten kunde Vestenvinden komme
40 og feje de modne Kornfald, saa Kærnerne

laa paa Jorden som paa Loen i Tærske-
tiden.Bregend.PG.73. MadsNielsen.Breve fra
Grøftekanten.(1923).27. -falk, en.\ (Ibr.)

blaa kærhøg, Circus cyaneus L. (jf. Blaa-,

Hedefalk;. Kjærbøll.52. -fed, adj. (oldn.

kornfeitr; nu næppe br.) kornfedet, ordspr.:

rig kvinde og kornfed hest faar snart mod.
Mau.6527. MO. -fede, v. (især fagl.) op-

fede med kom (jf. -føde 1 ); især i perf. part.

50 brugt som adj. (jf. -fedj. Et kornfedet Sviin.

VSO. MO. "kornfedede gæs I -flue, en.

(zool.) især i flt, som fællesbetegnelse for byg-

fluen og fritfluen. Bygfluen, den gule Korn-
flue. Sa/. 711.459. SaUXIV.528. -flæsk,
et. (nu næppe br.) flæsk af kornfedede svin.

Adr.^y5l762.8p.l5. VSO. MO. -fro, et. (især

dial.) frø af ukrudt, der forekommer i komet;
især om frø af agerkaal, kiddike og ager-

sennep, brugt som fuglefrø (jf. Bygfrø^.
60 Eøysg.S.342. CBemh.XI.140. JTusch.39.196.

227.290.34L Feilb. -fald, adj. spec. (nu
kun dial.) om jord: som giver godt kom, er

frugtbar paa korn olgn. (jf. -byrdig, -nem^.
Moth.K297. VSO. Feilb. -fode, v. 1) (især

dial.) opføde med kom (jf. -fede). Feilb. 2)

(nu næppe br.) avle tilstrækkeligt (brød)korn
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til ens forsyning; brødføde (II.l). Siælland

(kan) aarligen kornføde 543056 fuldvoxne
Landarbeidere. KSelskNyeSkrJI.403. MO.
-gaard, en. (fagl.) gaard, hvis areal i

særlig grad benyttes til kornavl (jf. Græs-
gaard;. Holb.Qvægs.399. KSelskSkr.II.399.

MO. -glemme, et. (nu næppe br.) beholder

(kasse) ell. bygning til at opbevare korn i.

(jf -bing osv.). vAph.Nath.l V.433. Matfh.

Kristaller, klebende an i hinanden, hvilke
udgiøre anselige, kornige, halvgiennem-
sigtige Steenblokke. vAph.Chym.1.616. sa.

Nath.V.594.
Korn in g^, en. vbs. til korne (s. d.).

Korn-jordloppe, en. (zool) jordlop-
pen Phyllotreta viitula, der afgnaver bladene

af vaarsæd. LandbO.II.862. Bergs.MS.^I.
243. -jode, en. (nu 1. br.) d. s. s. -puger 1.

13.30(OGuldb.). -guldbille, en. (zool.) lo Pftug.DP.204. midt i frugtbare Aaringer
om guldbillerne Lema cyanella og L. mela

nopa (der findes paa bladene af kornsorter

og græsser). LandbO. 1.295. -gnlv, ét.

(landbr. ell. dial; jf. Gulv 2, Karunkel^ rum
(afdeling) i lade til det indhøstede korn; ogs.

om hele laden (kornladen).Moth.K297. Thiele.

III.67. MDL. LandbO.lII.321. Feilb. Esp.
109. OrdbS.(Fyn). -halm, en. t) (l.br.)

halm (1-2) af kornsorterne. VSO. 2) (landbr.

har (vi) havt dyr Tid; thi det kan vi takke
vore store Korn-Jøder for. Argus.1770.JSr.
8.3. PNSkovgaard.B.148. -kammer, et.

kornmagasin olgn.; nu vist kun (CO) overf.,

om sted, distrikt, hvorfra et land forsynes
med (brød)korn (jf. Brødkammer^. Africa
og Sicilien vareRomernes fornemste Korn-
kamre.J^a(?en.Hora/tMS.7.5.i^jPa^Å;ens/;eme.
Overs.afHerodotsHist.L(1897).220.'Ui»te,

ell. dial.) aarsafgrøde, halm (3) af korn. De 20 en. fdiai./J/". -bing 1, -gemme, -gulv^.XTici.
der (o: i England) sædvanligen efter

Brændingen {o: af en mark) to Kornhalme
uden Q(\øAs^e.Olufs.OeG.YlI.416. sa.NyOec.
1.55. -handel, en. Moth.K297. FrSneed.
1.407. Danmarks Kornhandel har i de
sidste 25 Aar forandret sig overordent-
lig meget. LandbO.111.188. -handler,
en. (jf. -handel;. Moth.K297. hans Fader

var Byens første Kornhandler og Mag

1755.174. VSO. Feilb. -knopnrt, en. 2(

kornblomst, Centaurea cyanus L. SaUXlV.
206. -krag^e, en. V raage, Corvus frugile-
gusL. Funke.(1801).!.223. Ejærbølll65. Na-
turens V.l 917.21 7.-krebs, en. (især landbr.)
d.s. 8. -snudebille; f d.s.s. Jordkrebs ('FiSO,;.

EPont.Atlas.I.671.JPaulli.Urte-Bog.(1761).
415. pagen.yiil826.1.sp.l. -kro, en. (nu
kun dial.) en fugls kro (hvor korn olgn. opblø-

nat i Kommunen. Schand.AE.118. -harpe, 30 des; mods. kraasen). Huusholdn.(1799).llI.6.
en. (landbr. ell. dial.) redskab, harpe (II),

til rensning af korn. Moth.K297. vAph.Nath.
IV.432. VSO. Feilb. BornholmsAvis.y31923.
2.sp.7. -have, en. (jf. I. Have 2; nu næppe
br.) indhegnet kornmark. (Kalk.V.603). Fun-
ke.( 1801).11.273. -hjælm, en. {ænyd. d. s.;

oldn. kornhjalmr; landbr. ell. dial.) hjælm
(II) til opbevaring af det høstede korn. Moth.
K297. LandbO.II.643. -hob, en. (jf. Hob
1 ; nu især dial.). oplader dens korn-huse, 40 [3.i] (fagl.) en slags kornet gummilak. Tych-

OrdbS.(bornh.). -krndt, et. [3.i] ^ komet
krudt (mods. Melkrudt^. Mechlenburg.Feldt-
Artillerie. (1 786). 47. Funch. MarO. II. 79.

t -kræ, et. d.s.s. -snudebille. OFMUll.
ZoolPr.88. -lade , en. {ænyd. d. s. , oldn.

kornhlaQa; især landbr. og dial.) lade til op-
bevaring af det indhøstede korn (jf. -bing 2
osv.). Eolb. Kh. 918. ChrFlensb.DM. 1. 15.

Landbo.II.643. Feilb. -lak, en ell. et.

opkaster den som kornhobe (1871 : Dynger^,
og ødelegger den. Jer.50.26(Chr.VI). Hagg.
2.16. OrdbS.(Falster), -holk, en. (nu ikke

i rigsspr.) d. s. s. II. Holk 1.3. -hulke: Moth.
K297. VSO. -hns, et. (ænyd. d. s., oldn.

kornhus; især dial.) kornlade (jf. -bing,

-gulvj ell. kornmagasin. Jer. 50. 26 (se u.

-hob>. Holb.DH.I.406. Her blef oprettet
Proviant- og Korn-Huuse baade udi Hel-

sen.A.I.78L VareL.^293. -land, et. 1)

(nu næppe br.) om distrikt, egn ell. jord-
stykke, mark, der producerer (meget) korn,

egner sig til kornavl olgn. 1 ere Guds korn-
land (1819: Åger), Guds bygning. J?Cor.

3.9 (Chr.VI). ved fiorder og elver ere
mange slette (o: flade) egne og gode korn-
lande. ^o/6.i)i\^B.5 7. Ikke at jeg vil for-

kaste Møg til Korn-Land, saadant Para-
singborg og Christianopel. SZow.^'e. CAriT. 50 dox agter jeg ikke at forebringe. iTi^
276. OecMag.Vn.229. MO. Feilb. -hæs,
et. (landbr. ell. dial; jf. -stak/ Moth.E297.
VSO. Feilb. -hest, en. det at høste korn

(jf. -bjærgning; ell. den tid, da dette finder
sted, ell. konkr., om det høstede korn. Moth.
K297. *Vor Korn-Høst har vi seet alminde-
lig velsignet. ChrFlensb.DM.1.65. Kornhøst
indledes normalt ved Juli Maaneds Slut-
ning. LandbO. III.191. billedl: Got, ^otl
et alvorligt Slag fordrer velpleiede Strids-
mænd. Hidtil var det kun en Høeslet, i

Morgen lover jeg dem en Kornhøst. 5an-
der.NEbb.75.

t kornig^, adj. (jf. ty. kornig; afl. af
Korn) d. s. s. III. kornet (1). der gives en
meget stor Mængde Gyps i uregelmessige

1754.79. VSO. MO. 2) O kornproducerende
land, stat. Hvad Jordens Grøde angaaer,
da kunde det (o: Kanaan) kaldes et rett

Kornland, saa at det kunde taale, at Jorden
overalt hvilede hver 7de Aar. Holb.JH.I.
186. Argus.l770.Nr.7.3. Der gives neppe et
rigere Kornland i Europa end russisk Po-
len.Brandes.X.lll. -le^en.(jf.Eøle; landbr.
ell. dial.) le til at høste korn med; mejele. Moth.

60 K298. VSO. Feilb. -lo, en. (landbr. ell. dial.)

lo, hvor kornet tærskes. Hos.9.1. VSO. MO.
Esp.109. -loft, et. (landbr. ell. dial.) loft,

hvor det tærskede korn opbevares; ogs. om (rum
i) kornlade. Moth.K298. EPont.Atlas.I.611.
Vadstena, hvis rige Slot nu kun er et

stort Kornloft. ECAnd.XII.294. Ved større
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Gaarde . . indrettes Kornlofter ofte i flere

Etager over hinanden. LandbO.III.196.
Feilb. -lov, en. lov angaaende kornhandel,

ind- og udførsel af korn olgn.; spec. (hist.)

m. h. t. engelske forhold. MO. Kornlov for

Høstaaret 1920-21. LovNr.éSS'ValQSO. SaU
XIV.529. -lus, en. (zool.) d. s. s. -bladlus.

SRo8tr.LS.61. LandhO.L298. -læder, et.

[3.2] (nu næppe br.) en slags læder med kor-

net overflade. Funke.(1801).1.587. -lærke,
en. \ bomlærke, Emberiza miliaria L. (jf.

-spurv, -værlingj. Moth.K298. Kjærbøll.

8H7. Drachm.DG.43. Feilb. Thorsen.154.

-læst, en. (foræld.) ca. 22 korntønder.

KiøbmSyst.II.75. -lebebille, en. (zool.)

aksløber, Zabrus gibbus, der paa markerne

afæder rug-, hvede- og bygkorn. Brehm.
Krybd.460. LandbO.L88. -maal, et. det

(i et land) alm. anvendte maal for korn-

varer (jf. -læst, -skæppe, -tønde^. Moth.
K298. kiøbmSyst.IL4S. IIage.*1029. -maa-
ler, en. (foræld.) en af magistraten ansat
person (maaler og vejer), der foretog maa-
ling af korn. Moth.K298. Bhode.LaalF.I.
270. VSO. MO. Kornmaalerposterne
(skal) besættes med duelige og veltjente
Underofficierer. Besol.'^^/iol823. -maga-
sin, et. (især: en købmands) oplagssted for
korn (jf. -hus, -kammerj. OeconJourn.1758.
145. Bek.Nr.85^y8l895.§20. LandbO.IU.
197. -mark, en. (jf.-siger). See, vore gaar-
de, og al vor sted, og al korn-mark (1871

:

Hvedemark;. Jud.3.4(Chr.VI). JSneed.IL
181. *om føie Aar | Heden som en Korn-
mark stasLei. HCAnd.X.510. Feilb. -mar-
ked, et. vAph.(1759). (kirken) nedreves
midt i det 13. Aarhundrede, og paa Bygge-
pladsen holdtes Kornmsirked.Brandes.XI.5.
Den engelske Korntold (blev) ophævet, og
dermed Verdens største Kornmarked aab-
net for Fremmede. MøllH.III.548. -mide,
en. (nu næppe br.) d. s. s. -orm. Green.UB.
35. -mod, et (Ing.LB.IIL73. VSO. MO.
Saaby.'') ell. (nu næppe br.) en (Moth.K298);
i alm. uden art. [-|mo'8] (nu kun dial. -mo.
vAph.Nath.IV.442. VSO. MO. Feilb. -mo-
d(e)n, -mon. SorøSaml.II.194. Grundtv.PS.
1.508. HCAnd.V.202. Feilb. OrdbS.(Fyn).
som fk.: Amberg. Goldschm.NSTI.1.21. jf.
bornh. kornmona. Esp.187. som intk. : Blich.

IV.590. Kierk.VLUL f-mode. Moth.K298).
flt.d.s. (Aarestr.SS.V.283. Frem.DN.193).

{jf. no. kornmoe (kornmogning), sv. dial.

kornmogna; 2. led til moden; maaske egl.:

den, der modner kornet (og opr. et navn paa
tordenguden Tor som modningens fremmer, se

AOlr.&Ellekilde.NordensGudeverden.(1926).
98); sml. sv. dial. kornbonden går, det tord-

ner)) 1) glimt i horisonten af lyn, der er saa
langt borte, at de selv ikke kan ses og den
medfølgende torden ikke høres; sildeblink,

-glimt. Moth.K298. LTid.1732.53. *vore
Heste tit studsed for Vognen ved glind-
sende Kornmoed. Riber.U.Ul. *han var
vild og flygtig

| Som Kornmoed i Høst.
Winth.HF.58. Kornmod . . glimtede frem

og svandt saa hist, saa her. Brandes.XI.
163. Paul8en.II.832. billedl: et lyksaligt
Smil kunde da for en stakket Stund lyse
op i det gamle fine Ansigt som et Min-
dernes Kornmod langt borte irsi. Skovrøy.
Fort.82.

II
hertil (CP) ssgr. som: Hun slog

(øjenlaagene) op i en Fart og sendte ham
et Øjekast hurtigt som et Kornmods-
blink. Sc/iancl.F.^^.?. *Naar Maanen har

10 Jordens Dal forladt,
| Den (o : Frejrs galt)

Kornmoen- Glandsen paatager. OeW.
NG.133. *Kornmodsglansen ved Midnats-
tid

I
lysner bag fjerne Skove. Dawrwarfes

Melodiboa.II. [1899]. 170. det hænder, at

øjne tilfældigvis mødes, just mens det
samme julelys blinker i dem og giver et

kornmodsglimt om deres muiÅ. Anker
Lars.MM.86. *Processionen — Drømme-
synet

I
svinder brat som Kornmods-

20 lynet. Schand.SD.122. 2) f landvind, der
blæser i høstens tid. SorøSaml.lI.194. 3) f
den tid, da kornet modnes. Moth.K298. *Jeg
veed, det var ved Kornmod,

|
Og Rugen

bragt i Lade. Bødt.58. -mus, en. (nu næppe
br.) mus, der holder til i kom. Borrebye.TF.
478.811. VSO. -mynte, en. ^ (nu kun dial.)

agermynte, Mentha arvensis L. JTusch.145.
FolkLægem.III.61. -mæsk, en. (fagl.)

mæsk af korn (ved alkoholfremstilling). Bræn-
30 deviinsbr.313. -mol, et. (zool.) møllet Tinea

granella, der især lever i kornmagasiner (jf.
-due, -orm;. vAph.Nath.IV.431. SRostr.LS.
129.

II
det franske kornmøl, Sitotroga

cerealella Oliv. SRostr.LS.131. LandbO.III.
198. -molle, en. (1. br.) mølle, der maler
korn. LTid.1738.239. vAph.(1764). Bek.Nr.
142^/61912. -neg, et ell. (nu ikke i rigs-

spr.) en (Moth.K298. Oehl.PSkr.1.396.
Grundtv.Myth.514). neg afkorn(straa).Holb.

40 Herod.37. den i Norge brugelige Skik paa
Jule-Aften at udsætte et Korn-Neeg for
Spurrerne. LTid.1754. 382. VSO. MO.
-nem, adj. (nu kun dial.) om jord: (godt)
egnet til korndyrkning (jf. -byrdig, -fuld).

Moth.K298. VSO. MDL.(Langeland).-iiod,
en. (nu sj.) (nødstilstand, fremkaldt ved)
stor mangel paa korn (i et land). Den al-

deles feilslagne Høst lader Kornnød be-
frygte. 7S0. 7 Uaar, hvori . . Landet hær-

50 ges af Kornnød. MEMatthiessen.Bibelhist.
(1898). 26. -orm, en. O/. -mide; fagl,
især zool.) om kornsnudebillen (åen sorte
kornorm. Cuvier.Dyrhist. 11.175. VareL.
(1807).11.93. SRostr.LS.102. jf. Korn-bUle,
-krebs, -kræ; ell. larven af kornmøl (åen
hvide kornorm. LUtken.Dyr.^399. SRostr.
LS.129. BøvP.I.712. jf. -puger 2) ell. korn-
smælder (åen brune kornorm. Lutken.
Dyr.^343). hvad Oldenborren lod over-

60 blive, aad Kornormen. JoeU.4. Fleischer.

AK. 126. Gh'een.TJR.35. Lutken.Dyr.406.
-peter, en. (nu kun dial.) (snaps) korn-
brændevin. Han byder Flasken om og beder
dem ikke forsmaa en ægte „Kornpeter".
David8.KK.211. OrdbS.(sjæll.). -prang,
en. (nu næppe br.) det at prange med korn
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(jf. -aager, -pufferij. YSO. MO. -pran-
ger, en. (nu 1. or.) person, der opkøber korn
paa spekulation (jf.-SiSigrer, -jøde, -puger 1).

Moth.K298. ChrFlensb.DM.L133. VSO.
MO. -procent, en. (landbr.) d. s. s. Ker-
neprocent. Landbo.III.198. -prover, en.

(fagl.) instrument til at undersøge, om kor-

net er melet, glasset olgn. VareL.'^443. -pu-
ger, en. 1) (især foræld.) person, der op-

køber korn for at fremkalde dyrtid paa korn
olgn. (jf. -aagrer, -jøde, -pranger). *Ei H
Kornpuger meer nedslagen, modløs er,

|

Naar hånd et Skib med Korn i Havnen
komme seer. IIolb.Paars.308. Bagges.DV.
IX.139.Manzoni.DeTrolovede.I.(overs.l874).
217. NMøll.VLitt.1.227. 2) (dial.) om lar-

ven af kornmøl; kornorm. Feilb. -pugeri,
et. (især foræld.) en kornpugers virksomhed;
kornaager, -prang. VSO. MO. -punse
(Hinnerup.Juv.510) ell. (nu alm.) -pnn-
sel (Larsen), en. [3.2] (fagl.) punsel, hvor-

med der dannes ophøjede korn paa metal-

arbejder, -raage, en. \ (især kog.) d. s. s.

-krage. ISuhr.Mad.^'>(1923).91. -raster,
en. [3.1] (fot.) en slags kornet glasplade (ra-

ster) til farvefotografi. OpfB.^III.612. -ren-
se, en. (nu næppe br.) redskab til at rense

korn med. VSO. -rensemaskine, en.

(landbr.) maskine til rensning af korn; nu
især om maskine, der først anvendes til kast-

ning af korn (jf. Kastemaskine 2) og senere

(ved en lille forandring) til rensning af dette

(jf. -renser 2, -rensningsmaskine). OpfB.^
VIII.392. Schand.SB.217. SaVXIV.530.
-renser, en. (nu næppe br.) 1) person, der
renser korn. VSO. MO. 2) redskab ell. ma-
skine til kornrensning (jf. -rense(maskine),
-rensningsmaskine^. VSO. MO. -renseri,
et. (fagl!) anlæg, anstalt til rensning af korn.

SaVXX.ll. -rensning, en. (fagl). VSO.
|] hertil: Kornrensnings-maskine (d. s. s. -ren-
semaskine. Funke. (1801). II. 490. Skr.Vn
1840. Feilb.). -ridderspore, en. ^
riddersporen Delphinium consolida L., der

findes som ukrudt i vintersæd (jf. Hane-
spore 2.i;. SaUV.940. CP -rig,' adj. dels

til Korn 1: *Skal Straaet sætte gyldent,
kornrigt Ax,

|
Da maa Gud Freier sende

Solens Glands. Oehl.XXII.16. VSO. dels til

Korn 2.2: Moth.K299. (en) kornrig Høst.
0lufs.0ec.VIII.181. »Duftende Enge og
kornrige Yainge.SangB.187. Drachm.BK.
57. -rose, en. S^ 1) (nu især dial.) d.s.s.

-valmue. JTusch.160.323. Rostr.Flora.I.
154. 2) t om forsk, arter af slægten Ni-
gella L. vAph.Nath.IV.444f. VSO. -rnst,
en. (nu 1. br.) rust(svampe), der angriber
kornet, især om sortrust, Fuccinia graminis
Pers. VSO. MøllH.III.554. -slcab, et.

{jf. ty. korn, snaps (kornbrændevin) ; jarg.)
lille skab paa en omvandrende skærslibers
bør, hvori der opbevares madvarer, brænde-
vin m. m. OrdbS. -skat, en. (foræld.)
opr. en (1663 indført) paa hartkorn lignet

naturalieafgift, der skulde dække statens

forbrug af korn; senere om en bestemt

pengeafgift ell. alm. skat. Moth.K299. For-
ordn.''*U1791. Baden. JurO. LandbO.IV.
221. -skovl, en. (jf -skuffe; landbr.)
træskovl til at skovle korn med. Moth.K299.
VSO. MO. -skraa, en. (landbr.) knust,

groftmalet korn, brugt som foder. Pont.
F.I.30. D&H. -skriver, en. (foræld.)
person, der førte regnskab med statsaf-

gifter af korn olgn.; især om amtsforval-
10 ter. Moth.K299. Anordn.^U1749.§39. Leth.

(1800). en Maaler og Veier . . træder
istedetfor baade den hidtilværende Veier-
mester og Kornskriveren. Beskr.^lil848.§l.

-skrne, en. (fagl.) skruelignende indret-

ning til flytning af korn i kornmagasiner.
Aller.III.233. -sknflTe, en. (landbr.) d.

s. s. -skovl. MO. Landbo.III.200. -skyld,
en. (foræld.) del af landgilde, bestaaende i

korn (jf. -tiende samt Smørskyld^. DL.3—
20 13—1. Nørreg.Privatr.III.226. LandbO.III.

352. -skænder, en. (zool., sj.) den for kor-

net skadelige myg Epidosis cerealis (Saut).
SEostr.LS.183. -skæppe, en. (foræld.)
skæppemaal til korn; Vs korntønde. Moth.K
299. SaUV.620. -smælder, en. (jf. -orm;
zool.) om smælderne Agriotes lineatus L. og A.
obscurus L. (den mørke kornsmælder), hvis

larver angriber kornet. Brehm.Krybd.488.
SRostr.LS.91. LandbO.IV.282. -snit, et.

30 [3.1] (bogb.) snit, fremstillet ved først at paa-
lægge gryn ell. lign. smaalegemer i passende
fordeling og derefter paastænke farve, saa-
ledes at de dækkede steder forbliver hvide.

OpfB.^VII.427. -snudebille, en. (zool.)

billen Calandra granaria, der holder til i

kornmagasiner (jf. -bille, -krebs, -kræ, -orm^.
Frem.DN.714. Bergs.MS.UI.21. -sort, en.

(jf. -art;. LandbO.III.196. MentzO.Pl.26.
-spiritus, en. (fagl.) spiritus, fremstillet af

40 korn (jf. -brændevin^. PLage.^893. -spurv,
en. \ (1. br.) d. s. s. -lærke (jf. -værling^.
Aller.III.270. -stak, en. stak (dynge, hæs)

af korn. Moth.K299. VSO. MO. Feilb.

-straa, et. Det gaaer .. med lærde og
kyndige Folk, som med Kornstraae: De
Spiire staar i Vejret ligesom med oprakt
Hoved saa længe de ere tomme : men naar
Axene komme til Moedhed, begynde de
at ydmyge sig og at bukke med Hovedet.

a) Holb.MTkr.126. VSO. MO.
||
(nu næppe br.)

koll. (man) bar Kornstraaet sammen i Huse,
og . . slog Kornet ud af Axene. Molb.DH.
1.6. -stænge, et. (1. br.) stænge med korn

;

ogs. om kornet i et stænge. Fem Kornstæn-
ger ere endnu uaftorskne. VSO. MO. -stør-
relse, en. spec. (fagl.) ^. s. s. -vægt beg.

Landbo.III.200. -sæd, en. {glda. korn-
sæth (3Mos.lL37(GldaBib.)); nu i br.)

dels : om udsæd (ell. dyrkning) af korn ; dels

60 (konkr.) om det saaede (ell. dyrkede) kom;
dels om den tid, da kornet saas. Husmænd,
Inderster og Pebersvenne, som ikke tiende
til Kirken, enten af Kornsæd, eller af Qvæg.
DL.2—23—13. Viinhøsten skal vare til

Kornsæden.5Mos.^(5.5. Holb.DNB.37. Olufs.

NyOec.1.49. At saae Raps umiddelbar efter
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en Komsæd, er . . ikke at tilraade. WLobe.
Olievæxterne.(over8.1845).13. -takst, en.

spec. (nu næppe br.) om kapitelstakst for
korn. ChrFlensb.DMJI.e. -tang;, en. [3.i]

(fagl.) tang med riflet bid, brugt af kirur-

ger, guldsmede ofl. til at gribe smaa genstande
med. vAph.(1759). Hinnerup.Juv.578. Kirurg
Instr.19. -tiende, en. {ænyd.d.s., oldn.

korntiund; især foræld.) tiende, der ydes i

korn Uf. -skyld;. DL.2—22—13. Lov^^U
1852. Landbo.IV.572. Feilb. -tin, et. [3.2]

(fagl.) en slags tin med stærkt glinsende kry-

stallinsk brudflade. Hage*845. -tone, en.

[3.1] i reproduktionsteknik: en slags farve-

tone, hvor farven ikke er jævnt fordelt paa
pladen, men anbragt som smaa pletter (jf.

-raster;. BibliotH.U.472. -tyder, en. [3.i]

(guldsm.) instrument, i hvis ende der findes

en halvkugleformet fordybning, brugt ved
dannelsen af facetter omkring ædelsten. Hin-
nerupJuv.409. OpfB.UI.265. -tæt, adj.

O (^J-) 0'"^ ^^^ olgn.: som har mange korn

(jf. -rig beg.). S&B. 2) (fagl.) saa tæt, at

korn (l.i) ikke kan slippe igennem. Garne-
ringen (o: i et kornlastet skib) skal være
korntæt overalt, og hvis dette ikke er Til-

fældet, maa alle Aabninger stoppes med
Yærk. KuskJens.Søm.291. -tæthed, en.

[3.1] ^ et krudtkorns vægtfylde. Sal.^XIV.
761. -tende, en. (især foræld.) tøndemaal
til korn: 144 potter (139,121 1.) (jf. -læst,

-skæppe;. Moth.K299. Pl.''Vil839.§l. Landb
O.IV.651. -tarreri, et. (fagl.) sted, byg-
ning, hvor korn tørres. Krak.l921.II.691.
-tørring;, en. (fagl.; jf. -tørreri;. MO.
LovL.VIl.366.

li
hertil: korntørrings-anlæg

(Krak.l921.II.691), -maskine (MinSkr.'Vi
1861), -ovn (Bek.Nr.2^Vil874.§2)ofl. -nrt,
en. ^ (nu kun dial.) d. s. s. -blomst. Moth.
Conv.K197. JTusch.55(Fyn).
Kornnt, en. [kcor'nud] (f Komute. Cit

1772.(CNyrop.Haandv.42)). flt. -ter. (fra ty.

t kornut, ogs. om hanrej og om student, der
deponerer (sml. deponere 2, løbe hornene
af sig u. Horn sp.459^^^); af lat. cornutus,
forsynet med horn, afl. af cornu, horn; jf.
Korn el, I-II. Kornet; sml. Kanut; haandv.,

foræld.) bogtrykkersvend af lavere grad,
som havde forsk, pligter over for den højere

svendeklasse (postulaterne), indtil han (efter

kortere ell. længere ventetid) blev optaget i

denne ved at underkaste sig forsk, ceremonier
(mindende om behøvling), hvorunder han bar
en med horn forsynet hue. VSO.I.571. Cit.

1794.(CNyrop.ffdandv.46). Iblandt Bog-
trykker-Svendene skal den Forskiel, af

Postulater og Cornuter, ophøre. Forordn.
^^U1800.I.§7.3. CNyrop.Haandv.35. SaU
XIX.472.

ii
hertil Kornut-svend (d. s. Cit.

1 794.(CNyrop.Haandv.46). Aarbogf.Bogven-
ner.1924.27).
Korn-Talmne, en. 2? valmuearten

Papaver rhoeas L., der undertiden vokser
paa kornmarker (jf. -rose 1 samt Klaprose;.
Schumacher.(1808).8. JFJac.II.322. Rostr.
Flora.1.154. -Tand, et. (nu kun dial.) af-

kog af korn, ell. vand, hvori korn har været
sat i støb. Garboe.HA.50. OrdbS.(Møn).
-vare, en. (især T) oftest i flt, om korn,
betragtet som handelsvare, (den) største deel
af Norge behøver aarlig undsetning og
tilførsel af kornvahre, rug, byg, erter etc.

Holb.DNB.37.FAHeib.US.194.LandbO.III.
187. -vikke, en. % (nu næppe br.) dels

om fodervikke, Vicia sativa L. (Moth.K300),
10 dels om laadden vikke, V. hirsuta (L.) Koch.

(JTusch.84. MO.). -TOgn, en. (landbr. ell.

dial.) høstvogn. Moth.K300. MO. Feilb.

-vægt, en. (fagl.) friskvægt; gramvægt
(jf. -størrelse;,' ogs. konkr., om vejeredskab
til bestemmelse heraf ell. af korns vægt i al

alm. Skr.^'/iol817. MO. LandbO.lII.200.
SaVXY.4. -værling, en. \ d. s. s. -lærke

(jf. -spurv, Hirseværling;. Kjærbøll.337.
BøvP.1.347. -ødelægger, en. (zool, nu

20 sj.) hessisk flue, Cecidomyia destructor (hvis

larver lever paa vintersædsplanter). Brehm.
Krybd.628.
Kor-omgang, en. [5.i] (kirk., bygn.)

(processions)gang omkring (høj)koret i en
kirke. Under Paris's Belejring benyttede
man Koromgangen af Notre-Dame-Kirken
som Lazareth. JLange. 1.242. VLorenzen.
VorFrueKirke.(1927).23. -penge, pi. [I.2]

(foræld.). „Penge, som gives visse Discipler
30 for Chorsang." ¥80.1.563.

Korper, se Korpus, korperlig, adj.

se korporlig.
Kor-pige, en. [I.1] (jf. Koristinde samt

Kor-dame, -dreng; især jarg.) kvindeligt

medlem af (sangerinde og danserinde i) ko-

ret i et revuteater, en varieté olgn. halv-
nøgne Korpigers . . Gliden frem og til-

bage over Seenen.SvLa.(PoUy9l928.8.sp.3).
BerlTid.^Viol928.M.5.sp.l.

40 Korporal, en.[k(»)rpo'ra'Z; foran navne
kcnrftorBl] (nu kun dial. Kapperal. Moth.K44.

jf. ^eii&. t Kaporal. Holb.Abrac.1.5. sa.Ep.II.

103. LTid.1741.651. jf. VSO.I.559). flt.-er.

(æwyd. kap(e)ral, korporal, /«/. korporal; fra
fr. corporal, omdannet (efter corps, seKorps;
af caporal, korporal, ital. caporale, anfører,
til ital. capo, hoved (af lat. eaput, hoved);
j/". II. da capo. Kaptajn) 1) ^ befalings-
mand af laveste underofficersgrad;

50 i den danske hær spec: ikke fast ansat, vær-
nepligtig befalingsmand, som er til tjeneste

paa kortere tid. Fendricken (faor) halv-
deelen af Leutenantens (part), Corpora-
len halvdeelen af Fendrickens, Soldaten
slet intet, og Tambouren noget andet.
Holb.llJ.V.12. Stampe.L154(se w. Korpo-
ralskab;, hun (har) et stridere Sind end
den stiveste og trodsigste KorporaL^awc^.
SK.16. SaUXlV.532. 2) f bøssemager (2)

60 i flaaden; artilleriarbejder; (nu:) me-
kaniker i flaaden. SøLex.(1808). Funch.
MarO.II.79. Korporals- ell. (foran s

alm.) Korporal-, i ssgr. fx. (foruden de

ndf. anførte) ^ til Korporal 1: Korporals-
elev, -væsen, Korporal-skole, -snor; f til

Korporal 2: Korporals-bænk (j/. Bænk 2;,
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-gods, -kiste, korporalsk, adj. [k(nr-

po'ra-ls^] (nu næppe br.) som minder om,
er særegen for en korporal (1); og8.(foragt)
om officer: som kun interesserer sig for pa-

radeeksercits. *Af slig Haardnackenhed
Niels Værver blev forbittret,

|
Hans Cor-

poralske Krop af Harm og Vrede zittret.

llolh.Paars.842. med faa Folk, slet væb-
nede, at forsvare hele Landet i Krigs-
tider, det er noget, ey enhver gammel
korporalsk Oberst forstaaer. PNSkovgaard.
B.167. j/. Korporalstone: *Niels paa Cor-
poralsk ham svared Veg Blackscheisserl
Uolh. Paars. 300. Korporal-t>(kab, et.

ilt. -er ef/.f d. s. (PNSkovgaard.B.99). {ænyd.

d. s.; efter ty. korporalschaft; /i/ Korporal 1)

1) det af en korporal anførte mandskab; spec.

om afdeling af et kompagni (eskadron, bat-

teri), som staar under ledelse af en korpo-

ralskabsfører (o: en underofficer ell. værne-
pligtig befalingsmand). ChrVsKrigsArt.87.
•Man alt Bormesteren at plante Fanen
saae, |

Et Corporalskab af Militz paa Tor-
vet staae. Holb.Paars.302. Et saadan Com-
pagnie (o: borgerkompagni i København)
er igien inddeelt i 4, 5 å 6 saa kaldte
Corporalskaber, hvoraf ethvert bestaaer
af 20 å 30 Mand, og den, som er dem .

.

foresat, kaldes Corporal eller Underoffi-
ceer ved Borgerskabet. Sfam;)e.J.i54. Un-
derbefalingsmændene samlede deres Kor-
[)oralskaber. Rist. S. 210. Tjenesteregi. 115.

I
hertil bl. a. Korporalskabs-fører (se ovf.

.19ff.). Tjenesteregi. 115. Skyderegl.80. 2)
(sj.) en korporals stilling ell. værdighed, jeg
(kunde) maaskee komme til at dandse fra

Professoratet tilCorporalskabetigien.Overs.
afHolbLevned.6. D&H. HlOI'poral-stok,
en. [1] (foræld.) stok, som underofficerer an-
vendte til afstraffelse af menige soldater.

S&B. Sal.^XlV.532. || tU billedl., i udtr., der
betegner grov ell. strengt disciplinær frem-
gangsmaade. Pligtens ubehagelige Corpo-
ral-Stok. £'ier/i;.77.i.?i. (indre mission) lagde
Distrikt efter Distrikt ind under sin Kor-
pora\stok.Aakj.M.14. for en Højskolemand
var den Gang Disciplin identisk med en
tysk Korporalstok. EHenrichs. MF. 1.201.
Korporals-tone, en. [1] (tD, 1. br.)

brutal, grov, bydende tone. Jeg afskyr den
grove Korporalstone paa offenlige Opslaff,
hvor Dit eller Dat forbydes. Schand. O.
11.10.

CP Korporation, en. [kcnrpor^'Jo-'n]

flt. -er. (<y. korporation, fra fr. ell. eng.

Corporation, af lat. corporatio, vbs. til cor-
porare, legemliggøre, af corpus, legeme (se

Korpus^; jf. inkorporere, korporlig osv.)

sammenslutning af personer i en (af
staten autoriseret og) i ^juridisk henseende
som enkelt person („juridisk person") betrag-
tet forening med et bestemt formaal; ogs.

(l.br.) i videre anv.: faglig sammenslut-
ning; samfund; selskab. Kane. Skr. . .

at den af endeel Restaurateurer, Spise-
verter og Markvetentere indgiven An-

søgning om Tilladelse til i Forening at

udgjøre een Korporation ikke kan bevil-
ges. -SA;r.i%i8i8. Grundtypen for menne-
skeligt samfund er venskabet der afføder
korporationer, og familien der udvider sig
til at blive en stat. Grønb.RS.67. De kø-
benhavnske Mæglere udgør en Korpora-
tion. ifa^e.*i85. j7'.;Korporationsaand.
D&H. Arbejdernes Korporationsmær-

10 ker under en 1. Majs Demonstration. Vif /i

And.K.lL185.
korporlig;, adj. [ktnr'po'rli] (f korper-

lig. Moth.Conv.Kiy8). (jT. <t/. korperlich;
dannet til Korpor (se Korpus^ efter fr.

corporel, lat. corporalis, jf. (sj.) korporel
m. sa. bet.: JBaden.FrO.76. Meyer.^) 1) CP

til Korpus 1: legemlig; især (mods. aan-
delig 1^: som angaar, hører til menneske-
legemet; fysisk; kropslig. Dend som

20 troer, at en Corporlig Gud ey kand være
fra Ævighed, og dog derhos bekræfter,
at Gud er ævig, hånd kand ey tilskrive

Gud noget Corpus. LTid. 1725. 55. naar
Kotzebue . . for vore corporlige Øine viser
os de Skofter, som en fattig Officeer maa
fortære. Eeib.Pros.lV.75. Den 80te October
var Sløvheden i Patientens saavel mentale
som corporlige Functioner tiltagen. Pro fe-

tiske Iagttagelser om pathol.Anatomie. (1839).
30 166. De to Hold (fodboldspillere) mødes da
med lige store Sejrschancer, men det maa
haabes, at der denne Gang bliver lagt en
Dæmper paa den korporlige Voldsomhed.
PoUViol920.6.8p.5.

II
nu især om straf, rev-

selse: som tildeles en paa kroppen. MR.
1768.317. at fremkalde de Skyldige og at

tildele dem en corporlig Revselse. Dreii;-

sen.S.33. Tilsk.1918.ll.239. som adv.: MC
Bech.TJ.48. At blive straffet korporligt af

40 sine Opdragerinder voldte ham (o: Rous-
seau) et sanseligt Behag. Bøffd.Rousseau.
(1912).25. 2) (nu sj.) til Korpus 2-3; om
ting, substans: fysisk; materiel; reel;
virkelig, efterdi de holdte disse Dæmo-
nes for Aander, hvor kunde de da til-

skrive dem at nyde nogen Corporlig Spise?
LTid.1725.138. Den korporlige Indhold af

slaget Favnebrænde i en Favn. PhysBibl.
Xri.255. jf.: man underforstod, at helten

50 ikke mente korporligt (o: i egentlig for-

stand) hvad han sagde. Grønb.RS.22. 3) i

forb. korporlig ed (efter lat. (juramen-
tum) corporale, ed aflagt, idet man sam-
tidig berører en hellig genstand; jur., nu
næppe br.) mundtlig ed (I.l). Moth.Conv.
K198. Efter Magistratens Forlangende be-
kræftede han det med Corporlig Ed efter
hoven.Cit.l783.(AarbSorø.l924.115). ASØr-
8ted.Eunomia.l.(1815).817. Bylling. HJ.59.

60 jf. DSt.1922.186. (jf. I. Ed 2:) idet han
gaaer ned ad Trappen, bander han for

sig selv sin corporlige Eed paa, at han
er det lykkeligste Menneske paa Jorden.
Chievitz.NF.48. CP -lie<l, en. (1. br.) legem-
lighed; virkelighed. (Diirers) udmærkede
Portrætter har . . en massiv Korporlig-
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hed. YYtå, HR. 103. \\ ogs. om fremgangs-
maade, hvor der anvendes fysisk kraft, vold.

Naar (betjenten) havde m'aattet gribe til

Korporligheder, var det, fordi (den an-
holdte) havde gjort Modstand. NatTidPIt
192LM.5.8P.3.
H.or-præ9t, en. [5.i] (nu næppe br.)

præd, som gør tjeneste i koret i en større

kirke, (da salmen) var siungen, læste hver
af Hof-Prædikanterne, som paa dend Tiid
vare Chor-Præster, en Lectie op af Bi-
belen. Slange.Chrl V.1S7.

H.orp8, et. [Icwrbs] ell. (nu næppe br.

i atm. spr.) m. fr. udtale (jf. Leth.(1800).
SBloch.Sprogl.292. JBaden.FrO.76. se end-

videre u. Kor 2 3; sml. og'«?. Kortegårde^, flt.

d. 8. (FrSneed.I.SOr. MR.1801.1.1853.271)
ell. (nu kun gldgs.) -er (MB.1801.1. HB
Dhlp.IV.159. RSchmidt.BII.139. Bardenfl.
Søm.II.121. SaUXII.94. jf.D&E.). {sv.

kår, ty. korps; fra fr. corps, af lat. cor-

pus, se Korpus; jf. Korporation osv.) sam-
ling af personer, som udgør en en-
hed, et hele, er underkastet samme love,

skikke osv. ell. gør tjeneste i samme organi-

serede (især: sociale) virksomhed, i) i al

olm. de Ægyptiske Præste giorde (o: ud-
gjorde) et Corps af Rigets Adel, og vare
Kongens Raadgivere ogMedhielpere.ffoifc.
JH..I.81. JBaden.FrO. Meyer.^ nu især i

ssgr.som Officerskorps; jf.ogs. Korpsaand.
2) i spec. anv.; af de talrige (uden for ssgr.

og faste forb. 1. br.) anv. er kun de vigtigere

anført ndf.; jf. endvidere det diploma-
tiske korps u. diplomatisk 2 samt ssgr.

som Brand-, Spejderkorps. 2.i) (1. br.) om
(musik)orkester (jf. Musikkorps^. Mu-
sikL.1.158. 2.2) om mandskab til opret-
holdelse af offentlig orden. Gendar-
merie var det eniste Corps, som mand
holdt ved lige udiFreås-tiåer.LTid.1730.
775. De borgerlige Korpser. ^ift^Dan.!/.
630. jf. ssgr. som Borger-, Gendarmeri-,
Politikorps. 2.3) ^ større ell. mindre
troppeafdeling (jf. Armé-, Hærkorps
samt Kortegal^; nu især dels: troppeaf-
deling med selvstændig anvendelse
(uden hensyn til størrelse og sammensætning)

(jf. flyvende korps u. flyve 3.8 j; dels om
specialvaaben ell. institution i hæren, som
staar under en særlig ledelse (jf. Forplej-
nings-, Geni-, Guide-, Haandværker-, In-
geniør-, Jægerkorps ofl.). han udsendte
et Corps Tropper til at undertvinge disse
Rebellere. LTiVi./ 744.5.52. 1 Befalingsmand,
der tillige har Opsyn med de øvrige Corp-
ser af Søefolk. MR.180L1. Armeens samt-
lige Regimenter, Batailloner og Corpser.
smst.18.56.228. Først fra den tid af optræ-
der „Væringerne" som et eget korps, en
særlig elitegarde, hvem bevogtningen af
kejserens person fortrinsvis var betroet.
VilhThoms.Afh.I.360. de hidtil uskadte
Korpser af den østrigske Uær.JohsPalM.
DD.326. Sal.'XIV.532. frivilligt korps,
se frivillig 1. hærens tekniske korps.

se teknisk. Korps-, i ssgr. især ^ tU
Korps 2.3; fx. (foruden de ndf anførte)
Korps-chef,-emblem,-kommandør,-mærke.
G3 -aand, en. [1] {ty. korpsgeist; efter fr.

esprit de corps) aand, fællesfølelse, sam-
menhold inden for en stand (officers-, læge-

standen, studenterverdenen m. m.); kollegialt

sammenhold; standsaand, -følelse; ogs.: kor
ste-, lavsaand. S&B. Scheller.MarO. -ar-

lotilleri, et. ^ feltartilleri, som staar di-

rekte under armékorpset, ikke hører til nogen
af korpsets divisioner. Sal.*II.110. -dyr-
læs:e, en. ^ laveste grad inden for hyr-
lægekorpsets faste dyrlæger. MinT.1882.A.
194. -læg^e, en. ii laveste charge (med
premierløjtnantsrang) inden for lægekorpsets

faste læger; indtil 1923 ogs. betegnelse for
tilsvarende stilling i marinen. Lov^hl867.
§166. Scheller.MarO. -officiant, en. ii

20 efter hærlov 1922 : højeste grad inden for
officiantgruppen. LovNr.342ysil922.§5.
Korpnlence, en. [kmrpu'laiisa] (nu

næppe br. Korpulens. [-'læn's] BiblLæg.III.
285. CKMolb.Breve.22. jf. Meyer.^206). {fy.

korpulenz, fr. eorpulence; af lat. corpu-
lentia; jf. korpulent; især CO) det at være
korpulent. JBaden.FrO.76. Spiselyst og
Fordøielse vendte tilbage . . og en Maa-
ned sildigere havde Barnet igjen naaet

30 sin forrige Corpulents.BiftZLcp^. i 7^7.585.

BlochSuhr.ÆS.1.75. en tiltagende Corpu-
lence . . tvang ham (o: en J^rfører) til at
kræve særligt stærke Heste. Brandes. U.
129. FrPoulsen.MD.75. korpnlent, adj.

[kmrpu'læn'éij {ty. korpulent, fr. corpulent;

af lat. corpulentus; <iZ Korpus; jf. Korpn-
lence; især O) om person: svær og fed-
laden af krop og lemmer; før (1.4); fyl-
dig (l.i); tyk; (sygeligt) fed. (ofte som

40 et svagere ell. mere høfligt udtr. end tyk,
fed;. Fflug.DP.1186. Holb.Heltind.il.370.
hun var en meget corpulent Kone. HC
And.SS.V.385. han var lidt bleg efter
Arrestopholdet, men mindre korpulent.
ORung.P.299. jf. (spøg.): Det er aldeles
ikke overdrevet, naar man tillegger disse
3 Ark en ulige større practisk Værd, end
mangfoldige anpriste korpulente Værker.
PhysBibl.V.198.

50 Korpas ell. Corpns, et ell. en (i

bet. 1 (sj.): FrPoulsen.MD.30. AchtonFriis.
DØ.I.183. — (bogtr.) i betb: ADJørq.II.
251. Pol.^^U1927.3.sp.4). ['kmrpus] rt Kor-
per, en (Lincke.MoriaThuana1ll745].bv)ell.
et (Kraft(KSelskSkr.II1.286; se u. Gen-
virkning). smst.219). f m. ital. form, i bet. 4:

Corpo. CCRothe. Waldemar Løwendahls Lev-
ned.(1750).U5.161).

\\ flt. (i bet.l; 1. br.) d. s.

(ChrMøll.RS.U20) ell. (spøg.) -(s)er ell. f
60 korper (LTid.1757.302.1759.319) ell. (1. br.)

m. lat. flt.-form corpora (Rolb.JH.I1.202.
sa.MTkr.80.135. MR.1737.647. Meyer.^),

J/". t corporer (LTid.1742.332). (cewi/^. kor-
per, ty. korper, korpus; fra lat. corpus,
krop, legeme; jf. inkorporere. Korporation,
korporlig, korpulent. Korps, Korset)
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1) menneskelegeme; krop; nu næsten
kun (især spøg.): fyldig, svær, korpulent
krop. A— -a min Rygff, mit Ho-
ved . . mit heele Legeme, min itrop, mit
arme Corpus. Holb.Tyb.V. 7. han maae . .

forstaae sig paa . . hvorledes det gandske
Menneskelige Corpus er indrettet. LTid.
1744.319. Den naadige Herre, hvis svære
Corpus fyldte Breden af det store Vindue.

memoriam, er at reducere historien til et
corpus, nemlig de 4re Monarchiers histo-
rie.Holb.Brv.86. alle de Forordninger, som
fra Tid til anden ere udkomne . . skal san-
kes tilsammen, og bringes i et Corpus.
LTid.1742.587.

\\ (univ., foræld.) indbegrebet

af de til en lærestol lagte indtægtskilder, især
om de ordinære professorers jordegods; i vi'

dere anv. om alle de indkomster, der tilfaldt

Blivh.(1920).X.69. hendes Korpus var ikke lo en professor, at have Corpus.J^a^im.i'VO.
76. Meyer.H23. Matzen.UnivR.il.46. jf.
Holb.DNB.194.

5) (bogtr.) navn paa en skriftstørrelse

til længere Spasereture. Rørd.LB.88.
|| f

OM afbildning af menneskelegeme. Fflug.
DP.190. I Choret Friderici 1. sorte Mar-
mor-Kiste med hans Corpus og fleere

Figurer k\2Lh2^siQT.Luxd.Dagb.I.90. i fuld
korpus, i legemsstørrelse. ( her findes) Ab-
salons Grav, noget forhøyet over Jorden
og ziret med hans Billede i fuld Corpus
af hvid Marmor. EPont.Atlas.IIl.69. smst.

IV. 129. Han har (ladet) hans PovtT2i\t2fip\xs. PoV^U1927.3.sp.4

ml. bourgeois og cicero (kaldt saaledes, fordi
skriften først anvendtes ved trykning af den
romerske lovsamling Corpus juris civilis).

vAph.(1759). Bogfr.(1781).14. Selmar.^21.79.
Et Dagblad ligger opslaaet ved min Side
— mit Øje fanges af en meget fed Kor-

stikke i fuld Corpus. LTid.1754.36.
|| f om

lig. Sectioner over myrdede corpora.Mi^.
1737.647.

II t tyk person; tyksak. Moth.
Conv.K198.

2) (nu sj.) legeme i fysisk forstand;
genstand. Naar Saravittighed settes mod
Samvittighed, er det ligesom tvende Cor-

Eora af lige Vægt og Størrelse støde mod
insinden. Holb.MTkr.80. de Love, som

K-orpus-arbejde, et. [3] (guldsm.)
arbejde bestaaende i at forme en genstands
(en uases, kandes, skaals) hovedbestanddel
(korpus) af en metalplade v. hj. af hammer;
ogs. konkr. om det derved fremstillede arbejde.

i København fremstilles der Korpusarbej-
der (Kander, Vaser og andet drevet Ar-
bejde). OpfB.UI.273. -arbejder, en. [3]

(guldsm.) person, som udfører korpusarbejde.
Galilæus har beraærked ved tunge Cor- 30 OrdbS. -artikel, en. [5] (bogtr.) artikel

porers Fa.ld.LTid.1742.332. Kraft.(KSelsk
Skr.III.285). \^ om himmellegeme, (maa-
nen) er et mørk Corpus, i Henseende til

So\en.Hørn.Moral.II.36. i forb. himmelsk
korpus: Holb.JH.lI.202. Astro-Theolo-
gien eller de Himmelske Corpers Bq-
tr2igtmng.LTid.1759.319.

\\ om legemlig,
materiel skikkelse i modsætn. til den
aandelige verden. *selv om den (o: virke-

trykt med korpus; spec. om hovedartikel i et

dagblad ell. tidsskrift. Meyer.^165. Larsen.
-skrift (Meyer.^165) ell. (nu næppe br.)

-stil, en. [5] (bogtr.). Et Brev fra Fide-
lia oversat af Engelsk, trykt med Corpus
^t\\\.LTid.l754.233.
Korre, en. se Kurv.
Korreks, en. [km'rBgs, ko'r^gs] flt.

-er. {af lat. correctio, se Korrektion; jf.
ligheden) har Korpus og kan gribes dd ^)s.orreksQ\ nul.br. (gldgs.)) irettesættelse;
Haanden,

|
maa den opfattes dog og

spejle sig i ksmåen. Kaalund.375.
3) (jf. bet. 1) om en tings hovedbestand-

del, dens egentlige legeme, hoved-
masse; fx. (forsikrings-spr.; nu næppe br.)

om et skibs skrog (Harboe.MarO.) ell. (jf.
Korpusarbejde; guldsm.) om en genstands
hovedform, fx. en kandes „legeme" i mod-
sætn. til hank, tud, ciselering m. m. (OrdbS.)

stikpille. Moth.Conv.K198. hånd, som vi
er sat til at paaminde, (vil) ikke lade
vores mørke og subtile Correxer bide
noget paa sig. Hørn.Moral.I.90. Det er . .

for mit No. 11 og 12 om Haandverks-
Laugene, at jeg faaer denne Correx. ^r^us.
1771.Nr.35.1.Blich.(1920).XIII.134.Meyer.^
207. Feilb. korrekse, v. [k^'r^gsa, ko-
'r^gsa] -ede. vbs. (sj.) -ing (TBruun.1.377),

sml. ogs.: (plantefarver) tørres langsom- 50 jf/'. Korreks, (a^.a/ Korreks ; da^?., /iri/^W^s.)

mere, end andre Farver, og besidde in-

gen Corpus (o: fast masse, konsistens)^ hvor-
for de ere særdeles skikkede til Transpa-
rentmalerier. Green.UR.222.

4) (nu næppe br.) samling ell. sam-
menslutning af flere enheder (personer,
genstande osv.) til et hele for sig, eyi en-
hed, enhver saadan Divisions Felt-Hospi-
tal (skal) være et militairt Corpus for sig.

rette paa en lidt pedantisk, skolemestererende

maade; irettesætte; ogs.: revse; tugte.
*Din Fyldehund, saa skal jeg Dig hexe,

|

Og med en Hesselkiep Dig correxe. Cit.

ca.l750.(Werl.Holb.^71). *Ja, tænkl selv
Vantroen er saa stor, I At man correxer
de Ti Bud-Ord. TBruun. II.5. en Mand,
der endog kan korrekse en, der har skre-

vet Bøger. PMøll.II.325. I den højere Kri-
MR.1823.238. Kierk.XIV.132.

\\ f d. s. s. 60 tik . . tog Rud. Schmidt tappert den tids

Korps 2.3. Disse sorte ere langt tapperere
end de hviide; hvorfor Kongen i Marocco
altiid holder et Corpus Soldater af dem.
LTid.1744.168.

\\ f samlingsværk; sam-
lingsbind. Den anden ting, som ieg har
haft for øiene iligemaade for at sublevere

svarende Opgave op at korrigere eller at

korrekse Grundtvig med Goethe.VilhAnd.
T.124. det er latterligt at stille sig op med
en korreksende Pegefinger og skænde paa
Verdenshistorien. Poi.sVniP^i.S.spJ.

korrekt, adj. [kcn'iBgd, ko'rBgd] {ty.
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korrekt, fr. correct, af lat correctus, retiet,

forbedret, yerf. part. til corrigere, se korri-

gere) t) t rettet; korrigeret. Leth.(1800).

22. jf. Meyer.^ 2) som er i overensstemmelse

med de alm. regler; regelret; især om gen-
givelse, reproduktion '.nøjagtigt gengivet,
fremstillet osv.; fejlfri; rigtig, nogle
nye Carter over disse Lande, som Editor
. . foregiver at være meget correcte og
2iCQMV2A.Q.LTid.l720.Nr.l9.5. jeg (vil) le-

vere en correctere Text af Saxes Histo-
rie, end man hidtil har havt. Grundtv.B.
11.99. jeg troer ikke, Billedet er ganske
correct. HCAnd.Breve.II.595. (Paulus) skri-

ver ganske vist Græsk flydende, men han
skriver det ikke korrekt. ABDrachm.Pau-
lus.(1913).10. 3) om person (væsen, opførsel

osv.): som nøje iagttager ell. som er i

streng overensstemmelse med de reg-
ler, som almindelig skik, høflighed osv.

foreskriver; ulastelig. (Byrons) kor-
rekte Hustru saa med Uro det bestandige
Forretningsforhold til Skuespillerinder,
Sangerinder og Danserinder, ^rawdes.y.
519. Ganske sikkert, hun gjorde intet

galt . . Men hun var dog mindre korrekt,
allerede fordi hun var alene hos Frem-
mede eller Halvt-Fremmede. ÆJjBrancZ.ZJ^.

86. vi har nu en Gang en Passion i Blo-
det for det Korrekteste af det Korrekte,
helt op til det Passendes mest snerpede
Spids. JPJac. 17.i^ 7. ThitJens. J. 122. jf.:
Hans Ansigt syntes ganske udtryksløst:
korrekt, ordentligt, nærmest kønt — men
\xitcis\gcnåe.EBrand.TJB.19. -lied, en.
(især CP^ 1) til korrekt 2. Hos Frederik
Horn findes en yderlig Stræben efter Let-
hed og Correethed i Versifieationen. Heib.
Pros.lII.115. baade hun og Paula vare
blevne klædte i italienske Kostumer . .

Korrektheden lod vel Noget tilbage at

ønske, men Klædeligheden slet Intet.Tops.
11.531. 2) til korrekt 3. fordømme enhver
. . Overtrædelse af Korrekthedens Love
som Dødssynd. Brandes. VIII. 468. hans
uforstyrrelige Overlegenhed, hans uan-
tastelige Korrekthed. Nans.JD.105.

CP Korrektion, en. [kcor^g
'
Jo?n ; ogs.

ko-1 ilt. -er. {ty. korrektion, fr. correction,

af lat. correctio, vhs. til corrigere, se korri-
gere) 1) som vhs. til korrigere, især i bet.

l.i: rettelse; berigtigelse; forbedring.
jeg . . hører fornuftige Folks Forklarin-
ger, og corrigerer, hvad som jeg finder
at behøve Correction.Holb.MTkr.341. LTid.
1738.197. JBaden.FrO.76. Meyer.^ \\ (jf.
korrigere 2; nu næppe br.) irettesættelse;
revselse. *En Daare bryster sig, en an-
dens Fejl beleer,

|
Moraliserer, og er over

andre dommer.
| En slig correction mig

moxen fore kommer,
|
Som en afsindigs,

der af en afsindig loe. Holb.Sat.I.B6r. hun
slog, hvor hun kunde ramme; (en nær-
aaaende tilbeder fik) en Correction, som
løsnede tre Tænder i hans Mund. Tode. V.
357. JBaden.FrO.76. 2) (sj.) korrekthed

(1). Som Versificator . . mangler (Holberg)
Correction og Elegance. Htlo.Pros.llI.114.

CP Korrektiv, etell.-\ en (JBaden.Ho-
ratius.1.206). ['kcorBgiti'v; ogs. kcorBg'ti'v]

flt. -er. {ty. korrektiv
; fra fr. correctif, af

mlat. correctivus; til korrekt) middel til at

forbedre, berigtiae ell. korrigere noget andet;
især: vejledende tilføjelse til ell. berig-
tigelse af en tidligere udtalelse, et (helheds)-

10 synspunkt olgn. hans "Vidnesbyrd . . var et

velgjørende Correctiv, en i Sandhedens
Navn reagerendeMagt mod Universumstil-
bedelsen, mod Ideeforgudelsen og Jeg-For-
gudelsen. ilfar/.Z)o^m.i 05. nogle Bemærk-
ninger vil være nødvendige som Korrek-
tiv til den givne Fremstilling. ORode.KV.
196. man skal ikke være bange for, at

ensidigt dannede Mennesker skal staa ufor-
staaende og uden Korrektiver overfor Li-

20 vets andre Omrasider. NBang.OU.102.
Korrektor, en. se Korrektør. Kor-

rektur, en ell. (sj.) et(Gjel.VD.lll). [km-
r^g'tu-V, kcorøg-] fit. -er. {ty. korrektur; af
lat. correctura, forbedring, til corrigere, se

korrigere; især bogtr.) 1) (nu sj.) rettelse;
berigtigelse; korrektiv. Moth.Conv.E198.
Kontreadmiral H. (aflagde) en Beretnings
affattet af Marinens Admiralstab. Denne
Beretning har dog faaet en vistnok nød-

30 vendig Korrektur gennem den engelske
ÅåmiraMtetsheretmBg.HPHanss.FK.I.192.
jf.: hvor Meningen endogsaa aabenbart
var bleven forvansket, restaurerede jeg
ved Hjælp af geniale Korrekturer den
oprindelige Text. Gjel.GG.76. 2) gennem-
syn af og rettelse af fejl osv. i et prøve-
aftryk („korrekturaftryk") af et grofisk
arbejde, navnlig bogtryk; korrekturlæs-
ning. LTid.1731.823. all muelig Accura-

40 tesse (er) brugt ved flittig Correctur. smst.

1738.695. vi begyndte Correcturen af

(skriftet). Kierk. P. VIIIl. 41. Sandfeld. S.»

Fort. 3) (forkortet af Korrekturark^ konkr.

:

prøveaftryk af et grafisk arbejde, især af
(et ark) bogtryk; korrekturaftryk, -af-
træk, -ark. Det var nock saa got, at du
var hen til Bogtryckeren , og hørte, om
Correcturen var færdig. Holb.Tyb.1.6. Naar
Arket saaledes er udsat, trækker Trykke-

so ren Korrekturen af. Hallager.120. For en
Ordens Skyld har jeg ogsaa skrevet Ma-
nuskriptet dertil, og nu antager jeg, at
det igjen er kommet fra Bogtrykkeren i

Correctur. Schack.210. Findes der mange
ændringer i den anden korrektur, maa
der tages en tredie, og er denne endnu
ikke god, en fjerde korrektur til forfatte-
ren. Selmar.^91.

\\ (ofte m. overgang til bet. 2)
m. fig. præp. af ell. paa styrende betegnelsen

60 for det trykte, han traf ham over Korrek-
turen af det Fjerde Ark. Ew.(1914).IV.369.
Fru de Staél (modtog) et Brev fra Præ-
fekten, i hvilket denne . . afkrævede hende
Korrekturerne paa Bogen „Om Tyskland".
Brandes.IV.113. jeg (faar) det jo at læse,
naar jeg ser Korrekturen paa Deres Re-
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iQTSit.EBrand.GG.8. i forh. læse (l.br.

rette. Bang.K.103) korrektur ell.(nu8j.)

korrekturen (MO.I.308) paa en bog
osv., foretage gennemsyn og rettelse af et

prøveaftryk af en bog osv. S&B. D&H.
overf.: BUch.IV.452. dfet (lykkedes) Ørsted
at gøre stændertidenden til et virkeligt
billede af forhandlingerne, om end der
sikkert bestandig er læst en del korrek-
tur på tAlerne. LKoch.ASØrsted.(1896).113.
4) afdeling ell. kontor paa et (dagblads)
trykkeri, hvor der læses (hus)korrektur.
Det gik . . ved det gamle paa Korrek-
turen. Thuborg.F.179. Korrektur-, i

ssgr. (bogtr.) til Korrektur; foruden de ndf.
anførte fx. til Korrektur 2: Korrekturaf-
tryk(ning), -aftræk; til Korrektur 8: Kor-
rektur-læser, -læsning, -ændring; se Sel-

mar.^87ff. Sal.UII.565. -ark, et. [2] d.

5. 8. Korrektur 3. VSO.I.572. Sal.nn.565.
-g;ocltjj:orelse, en. [2] godtgørelse til tryk-

keriet for rettelser i korrekturen (mod manu-
skriptet). Selmar.^87. -post, en. [3] trykpa-
pir, som anvendes til korrekturaftryk, smst.89.

-presse, en. [3] (mindre) presse, hvori tages

løse korrekturaftryk, smst.87. -tang;, en. [2]

(1. br. ) d. s. s. Korrigertang. Kaper, -tegn,
et. [2] tegn, som anvendes ved rettelser i kor-

rekturafiryk og tjener til anvisning for sætte-

ren. Selmar.^92. Korrektor, en. [kcor^g-

'tø-V, krnrøg-] (nu næppe br. Korrektor, [kicn-

*Tyiqt(nr]LTid.l749.20.1754.204.jf.Meyer.^).

fli. -er, {ty. korrektor, fr. correcteur; aflat.
corrector, person som forbedrer, berigtiger

noget, til corrigere, se korrigere) person,
som retter ell. forbedrer noget (jf. Kompas-
korrektør^; især (bogtr.): korrekturlæser
(spec: som er fast knyttet til et større tryk-

keri). Langebek.Breve.152. han (tjener) sit

Brød som Korrektør i et Trykkeri. Bran-
des.NG.114. Selmar.Hitelblad.

KorreMpondanee, en. [kcnrasbcnn-,

kOTrasbon'daixsa] (nu kun i bet. 2 Korre-
spondens, [-'dæn's] Holb.Paars.145. Kiøbm
Syst.I.126. Oehl.Er.lV.84. Schand.VV.249.
JBorup. LitteræreUdkast. (1910). 59). flt. -r.

(ænyd. korrespondentz (HMogens.); fra ty.

korrespondenz, fr. correspondance; til kor-
respondere) 1) ('CP ell. især t) til korre-
spondere 1. \.\)somvbs.: brevveksling (1).

Moth.Conv.K198. (han) forstaaer at holde
(nu: føre^ dansk Correspondance, men
taler det danske omtrent som jeg det hol-
landske. Klevenf.RJ.61. Adr.^yil762.sp.l0.
MUnter stod . . i Korrespondents med den
hele Verden. Oehl.Er.IV.84. føre Korre-
spondancen. Ludv. jf: Den telegrafiske
Korrespondance hele Verden over viser
en ganske overordentlig stor Forøgelse.
PoUhl920.6.sp.5.

II (jf. bet. 2; spøg.:) denne
«mme Correspondence (o: kyssen). Blich.
(1833).VII.L52. 1.2) konkr. || '(samling af)
udvekslede breve. Langebek. Breve. 113.
den her fremlagte Correspondence mel-
lem General-Forstamtet og Eierne af det
<5onfisqueredeTømmer.S<am;?e.7F.^04.Den

bedste Skat, hun har efterladt, er en om-
fattende Korrespondance med Datteren.
Rubow.Litt.Studier.(1928). 164.

\\ (jf. Kor-
respondent 8; fagl.) om en i brevform af-
fattet artikel ell. referat fra et blads
(udenlandske) korrespondent, det er vir-
kelige Breve, ikke Avisartikler, end ikke
Korrespondancer, rettede til et Blad.^Braw-
des.VI.407. der var en Korrespondance fra

10 Dannevirke i „B[&det''.Bang.T.69. 2) til

korrespondere 2. 2.1) CP (undertiden m.
overgang til bet. l.i^ samkvem; forbin-
delse; ogs.: (god) forstaaelse; samfø-
ling. Røvere, hvilke Gouverneuren doff

self hemmelig holder Correspondens med.
Pflug.DP.772. Holb.lntr. 1.584. Hvis de
Danske ey gik ud, skulde de (o: de sven-

ske) tilsee, at faae dem indsluttede, og be-
tage dem ald Correspondentz med Skaane.

20 Slange.ChrIV.1310. de Aarer i Legemerne,
der holde Correspondencen ved lige imel-
lem Arterias og Vena.s. Ruge.FT. 6. gen-
nem et ejendommelig fint Instinkt stod
(Ingemann) i bestandig Korrespondens
med det Folk, hvis trofaste Tolk han vilde
være. JBorup. Litterære Udkast. (1910). 59.

2.2) (især fagl.) indbyrdes forhold (m. h. t.

størrelse, anbringelse osv.) mellem dele af et

større hele; især: overensstemmelse. JBa-
30 den.FrO.76. Correspondents i Flexion be-

styrker Ords Identification.EJessen.jB^ymO.
288. Det er godt gjort (at) gøre Monu-
mentaliteten (o: i en statue) mærkelig i

Korrespondancen navnlig af Sidefladerne
af Ben og Bryst.Wanscher.(Pol.^ya925.?.
sp.6). Korrespondance-kort, et. [l.i]

(post.) lukket postkort med paatrykt franke-
ring. LovNr.57^U1888.§14. en Generation,
der efterhaanden har afløst det gammel-

40 dags Brev med Korrespondancekortet.
Linvald.(PoU'ia915.6). -skrift, en. [l.i]

(jf. Kortskrift; fagl.; nu 1. br.) mindre for-
kortet form af stenografi. SaVXIV.551,
Korrespondent, en. [kiorasbcDu-, k(o-

rasbon'dæn'^] ^f m. fr. form Correspondant.
JRPaulli.SB.93). flt. -er ell. f -ere (MCBech.
U.54). (fra <z/. korrespondent, /"r. correspon-
dant; til korrespondere) 1) CP i al alm.:
brevskriver; person, med hvem man

50 korresponderer. Tychon.Vers.237.iB'iøTn.-
sons Liv har hans første Forlovelse vist-

nok mest havt Betydning ved at skaffe
ham en Korrespondent, han kunde udøse
sig for. PARosenb.BB.38. 2) Y spec. anv. af
bet. 1. 2.1) handelsforbindelse (som man
korresponderer med, faar oplysninger af).
Moth.Conv.K199. Hånd lader Hende viide,

at Hånds Correspondant har remitteret
100000 Gylden til Hendes Tieniste, som

60 Hun har vunden i dend Hollandske Lot-
terie. .722 Pau/Zi.SJ5.P5. We8s.97. det er fra

min Correspondent i Nyborg. Han pleier

gjerne at lade mig vigtige Nyheder vide.

Heib.Poet.V.206. SaVXlV.534. 2.2) med-
hjælper i handelsforetagende, som mere ell.

mindre selvstændigt besørg er forretnings-
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korrespondancen (nu især: udenlandfik

korrespondance). MCBech.U.54. Sal?XIV.
534. 3) (jf. Korrespondance 1.2 slutn.; fagl.)

journalist, som korresponderer til et

blad (jf. Generalkorrespondent^. HPSel-
mer.Om de fremmede ord. I.(1861).S89f. (en)

Korrespondent, der gaar til en Krigsskue-
plads. Drachm. III. 9. FvJessen. Mennesker
'egmødte.(l908).185. jf.: Jeg er Krigs-
[orrespondent. Valpladsen ligger for

mig. Drachm,

I

II. 11. D&H. flyvende
korrespondent, se flyve 8.8. korre-
spondere, v[k(»)r8sb(»)n-,k(nr8sbon'de'rs]

-ede ell. (nu sj.) -te. vhs. jf. Korrespondance.
(ænyd. d. s. (Jammersm.31), ty. korrespon-
dieren, fr. correspondre; af mlat. corre-

spondere, af laf. con- og respondere, svare

(til), stemme overens med) 1) (m ell. især X)
staa i brevveksling (med); veksle breve
(med); ofte m. flg, præp. med. Moth.Conv.
K199. de lærde Islændere, som baade i

forige og dette Seculo har correspon-
deret med vore kiøbenhavnske Lærde.
Langebek.Breve.2S8. Vi korresponderede
jævnligt . . og fra hans Breve aandede
det gamle, uforandrede Venskab. ^ir/cedaZ.

0.1.116. Buchh.SP.227. jf.: Det er vist,

at der kunde saaledes ved (optisk tele-

graf) „corresponderes" fra Kjøbenhavn
til Schleswig i ITV* Wmut.Cit.ca.1800.
(SvendbAmt.1925.74).

\\ (jf. bet.2; spøg.:) De
to begunstigede Herrer corresponderede
i Øiesproget med vedkommende Damer.
Blich.(1833).VII.8.

\\ (fagl) om journalist:

skrive brevformede avisartikler, referater,

rejsebreve olgn. (især fra udlandet) til et

blad (jf. Korrespondance 1.2 slutn., Kor-
respondent 3^. Drachm.!11.10. \\ 7 i forb.

som korrespondere tysk, føre (han-
dels)korrespondance paa tysk. En Dame, som
kan korrespondere fremmede Sprog. ^eW
Tid.y6l922.17.sp.6. Wliorresponåerenåe
reder, T d. s. s. bestyrende reder (se u.

bestyre 2.2;. Harboe.MarO. Breum.IIH.89.
Den korresponderende Reder har længe
været underrettet om Rigningens Forfald.
KnudAnd.H.145. 2) ^CP ell. fagl.) svare til

ell. staa i forbindelse med noget andet
(især: inden for en større helhed, et vist sy-

stem olgn.); ogs.: stemme overens (med).
Magneter, og Uhre korrespondere, standse
og bevæge sig tilsammen. i'^asfiw.<7.P.7/7.

92. Der maa være et eller andet Moment
i Stoffet, som . . corresponderer med
(Brandes.I.405: svarer tU) hans (o: digte-

rens) eget Væsen. Brandes.DD.64. Roos.
HK.8.

jl
part., korresponderende brugt

somadj.: tilsvarende; ensliggende. For
at to Billeder skulle smelte sammen til

eet og ses enkelt, maa de falde enten

Eaa den gule Plet i begge Øjne eller paa
estemte Steder af Nethinden, Steder, der

fører Navn af „parrede" eller „korrespon-
derende" Nethindepunkter. Panum.648.
(han vilde) gøre Versene regelmæssige,
saa at korresponderende Linjer erholdt

samme Antal af Stavelser. CSPet.Litt.I.
502. korresponderende højder, ('a«<r.;

om et himmellegemes lige store højder øst og
vest for meridianen. Harboe.MarO. SaU
XIV.534.
Korridor, en. [kmri'do-V, ogs. ko-] flt.

•er. {fy. korridor; af ital. corridore, til lat.

currere, løbe; jf. Korsar, Kurer, Kurs,
Kursus osv.) 1) f overdækket gang ell. pas-

10 sage, der forbinder to steder; forbindelses-
gang ell. -vej; spec: skjult gang; løngang.
Ved en saa kaldet Løngang eller Corridor
fra Slottet, falder Hans Kongelige Maje-
stæts Vey igiennem dette Arohxv. EPont.
Aflas.II.155. smHt.348. || d. s. s. (be)dækket
vej (se u. bedække 2.2, IL dække i.a). JBa-
den.FrO.76. Meyer.^(1878). 177 (Jorhen").
2) lang gang ell. (sjældnere) smal for-
stue, hvortil en række værelser (paa

20 den ene ell. paa begge sider) har udgang.
det saa kaldte Maler- Gallerie, det er tre

store Corridorer i samme Bygning . . der
ere behængte med gamle Portraiter. i^r

Sneed.1.517. Paa Trapper og i Korridorer
hæsblæsede skarpe Stemmer. ThitJens.FS.
183. store Bygninger, hvor Sygestuerne
laa ved lange Korridorer. Sal.lX.29. || spec.

(feat.): gang bag logerne. Lundb. Sal.^

XIV.534.
II (jf. bet. S) i sammenligninger ell.

30 overf. En lang og trang Korridor . . har
Norge været ind til Sovjetrusland. AndNx.
MD.20. Strækningen Tønder-Højer blev
betragtet som en Korridor, Badetogene
fra Hamborg kunde passere, uden at de
behøvede Pas. NatTid.'V5l927.Aft.3.sp.2.

3) (polit.) landstrimmel, som gaar fra
et land gennem et andet for at skaffe det

første forbindelse med havet (en havn olgn.)

ell. med et til Inndef hørende mindre omraade.
40 ved at give Polen en Korridor op til Dan-

zig, afskar (man) Forbindelsen mellem
Vest- og Østprøjsen. Pol.^''/sl919.9.sp.l. I

den polske Korridor finder der . . store
Havnearbejder Sted. smst.'^ynl925.8.sp.3.
Korridor-TOgn, en. [1] (jærnb.) gen-
nemgangsvogn med en sidegang, hvorfra der
er adgang til de enkelte kupeer. Lundb. Hjem-
met.l906.88.sp.2. Sal.''XI V.534.
Korriger-, i ssgr. (bogtr.) til korri-

50 gere 1.2. -l»ord, et. (nu:) korrigerstol.

Meyer.^(1878).17 7. korrig^ere, v. [kcori-

ige-'rø] -ede ell. (sj.) -te (Heib.Poetl.444).
vbs. -ing (vAph.(1759). Wied.S.65. Selmar.^

90), jf. Korrektion samt Korrektur, {ænyd.
d. s. (Lucid.xxxii. Chr.IV's Breve. l.(udg.
1848). 273), ty. korrigieren, fr. corriger;

af laf. corrigere, reffe, forbedre; jf. Kor-
reks, korrekt. Korrektiv, Korrektør) 1)

rette, raade bod paa (fejl, manglerj; for-
60 bedre; berigtige. 1.1) m i al alm. Holb.

VsynUIl 6. de, der med en utilladelig

Dristighed og uden Grund corrigere Feil.

Langebek.SA.6. denne saaledes corrigerede
Journal er det, mand nu har udgivet.
LTid.l 738.459. *viis mig een, som har sit

Levnet corrigeret,
|
Fordi Satyrici igien-
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nem hegle Yeil. Anti-Speciator.6. Brandes.

E.8. Synsstyrken er korrigeret < V»o. Arb.

forsikr.1907.Bilagl.27. t.2) 07- Korriger-;
bogir.) rette trykfejl (efter korrekturlæse-

rens anvisning). Lundb. Selmar.^90. 2) O
m. h. t. person : rette; dadle; irettesætte.

Naar du hører jeg taler galt, maa du frit

corrigere mig. Molb.Jean.IJ1.1. Hun sad
og turde næppe spise af Frygt for at støde

an mod Formerne. Naar Hendes Naade
korrigerede Karen, følte Frøkenen Bebrej-
delsen rettet mod sig. Wied.S.69. Kor-
riger-stol, en. lille bord med 3 ell. é høje

ben, paa hvilket satsformen kan anbringes
Mider korrigeringen. Selmar.^S7. -svend,
en. bogtrykkersvend, der (særlig) arbejder

med korrigering. NatTid.^'^lBl928.M.é.sp.6.

-tang, en. pincet, der anvendes ved korrige-

ring (jf. Korrekturtangj. Selmar.^90.
GJ korranipere, v. [kenrom 'pe-'ra, ogs.

ko-] -ede ell. (sj.) -te (LTid.1741.330). vbs.

Korruption (s. d.). {ænyd. d. s. (KrErsl.Akt-
stykktr til Rigsraadets Historie. I. (1883-85).

271), ty. korrumpieren, aflat. corrumpere,
beskadige, fordærve) fordærve (især: i mo-
ralsk henseende). Moth.Conv.K199. Mand
kand ligne de fleeste Lovsange og heroiske
Digte ved giftige Vinde, hvilke corrumpere
og anstikke hvad de anrøre. Holb.MTkr.
210. efter haanden lode de første Christne
Oratorer sig corrumpere af deres Seculi fal-

ske Smag, og forglemte de gamle Mynstre.
LTid.1753.43. Blich.(1920).X1I1.181. \\ nu
næsten kun i part. korrumperet brugt som
adj. 1. om person, (samfunds)forhold: (mo-
ralsk) fordærvet; især: tilgængelig for
bestikkelse; bestikkelig. Særlig i Kø-
benhavn skal Forholdene i Pressen være
stærkt korrumperede.Pon/.^.i48.d en ideale
Pave, ikke den korrumperede, der sad i

Avignon og lod sig bestikke. TBierfreund.
Kulturbærere.(1892 ).62. 2. om (sted i) tekst-

overlevering: fordærvet; slet; forvan-
sket (jf. korruptj. Hånd har corrigeret ad-
skillige corrumperte Loca i (bogen). LTid.
1741.330. Suetonius nedskriver det (o:

navnet Christus) i sin Biografi af Kejser
Claudius, men i korrumperet Form — som
et Navn, man ikke har brudt sig om at

faa Rede paa. „En vis Chrestus", skriver
den fine romerske Lærde. Jorg.RH.3.

Kor-rnnding, en. [6.i] (bygn.) halv-

rund, nicheformet udbygning ved østgavlen

af et kor; apsis. JLange.I.302. SaU1.898.

G) korrnpt, adj. [km'rob^, -'rubr?, ogs.

ko-] {fy. korrupt; aflat. corruptus, egl.perf.
part. af corrumpere, se korrumpere; nu
1. br.) fordærvet; især om (sted i) tekstover-

levering: ri. 8. 8. korrumperet 2 (se ovf.l.42ff.).
Italia, et corrupt Navn 2ii Æio\\2i.Holb Intr.

1.32. om jeg der havde sat Majestas Re-
gum, havde det været corrupt og ond Latin.
CPRo1he.MQ.n.585. Meyer.^ Korrup-
tion, en. [k(nrob'Jo-'w, -rub-, ogs. ko-] flt.-tr,

{ty. korruption; af laf. corruptio, vbs. til

corrumpere, se korrumpere) fordærvelse

(i moralsk henseende); (8amfunds)til-
stand med fremtrædende moralsk fordær-
velse (m. h. t. redelighed, sædelighed osv.); især
om modtagelighed for besiikkelfe olgn. Leth.
(1800). 23. Sædernes Corruption. Meyer.*
167. Drachm.D.68. Cæpio en Mand mær-
ket af Korruptionen i Rom. JVJens.CT.
254. Samfundets dybe Korruption kom
til Syne i Sammenbrud og Afsløringer,

10 der viste Afgrundene under Byen. Leo/).

B.182. I intet Land er Korruptionen større
og mere systematisk end i (Rumænien).
Tilsk.1928.11.156. || m. h. t. tekstoverlevering:

forvanskning; ogs.:forvansket, fordær-
vet sted. Nogle ansee Verket, som . . et
Middel til at forekomme Corruptioner og
de mindste Forandringer (i biblens tekst).

Holb.JH.II.479. Det er vistnok saa, at

begge disse Klasser (o: af rim) ikke op-
20 rindelig have været tilstede i Viserne; de

ere først fremkomne ved Korruption og
Forsøg paa at dække denne. HBrix.(Dania.
V.208J. II t (naturlig) forraadnelse. de
dømme Verden efter deres egne Vædskers
Corruption, og, saasom de selv ere raadne,
synes dem, at ahmg er raadentHolb.MTkr.
455. Cit.l763.(AarbVtnds.l926.312). Meyer.""

167.
Kors, et. [kcnrs] Høysg.AG.35. ogs. (uden

30 for dial. kun (spøg.) i bet. Q) [kås, kms]

(jf. Aakj.B.66(u. iøssesj. Fleuron.KO.80,
samt Esp.439. Feilb. Thorsen.45. FrGrundtv.
LK.33. OrdbS.(sjæll., mønsk). Brenderup.
§84.1). (tidligere ogs. skrevet Kaars. DL.3—
16—15—3. Holb.Bars.V.3. KomGrønneg.1.
241.242.262. FrHorn.PM.156. Pamela.lll.
246). flt. d. 8. ell. t -e (LTid.1740.319) ell.

(dial.) -er (jf. Feilb.). gen. ent. best. f. -ets

ell. (i bet. 1; arkais.) korsens (lCor.1.18
40 (1907: Korsets; jf Grundtv.B.I.255.sa.Udv.

111.283). smst.II.659. JPJac.(1924).J.90).
{æda. kors (Lund.0rdb.23. AM. Da.Sprog-
tekster. I. (1925). 15) og kars (Harp.Kr.
Lxxii. AM.), SV., no. kors, oldn. kross;
laant (men tvivlsomt ad hvilken vej) fra lat.

crux; jf. korse. Krucifiks, Kryds)
1) strafferedskab, som anvendtes hos

visse folk i oldtiden , og som bestod af en i

jorden anbragt lodret pæl ell. bjælke, der var
50 forsynet foroven ell. i nærheden af den øverste

ende med et tværtræ, og paa hvilken for-

brydere fastnagledes med hænder og fødder
for sadledes at lide døden (jf. korsets død
ndf. samt Korsdød, korsfæste^* spec. om det

saaledes formede træ, paa hvilket Kristus led

døden (det hellige kors. SalmHj. 223.1.
MO.). Pilatus havde . . skrevet en Over-
skrivt og sat den paa Korset. Joh.19.19.

*Gak under Jesu Kors at staae. Kingo.l 78.

60 *Et Kors, det var det haarde trange Leje,
j

som Jordens Børn gav Frelseren \E}e\Rich.
1.47. Christi Nedtagelse af Korset. MO. JP
Jac.(1924).IJI.244.\\ korsets død, (bibl,

relig.) død ved korsfæstelse (jf. Korsdød). han
blev lydig indtil Døden,' ja Korsets Død
(1907: Koisdøden). PhiL2.8. SalmHj.212J.
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•Heller giver du end tager, | Ene derfor

dig behager |
Korsets Død i vores Stedl

Grundtv.SS.T.455.\\kor s eis g en finåelse
ell. t opfindelse (AarsberGeheim.I.Till.

12) {overs, af lat. inventio sanctæ crucis)

i den græske og romerske kirke: kirkelig fest-

(dag) 3. maj til minde om det i 4. aarh. gen-

fundne Kristi kors (jf. Korsmessej. Saf
XIF.54i.

II
korsets ophøjelse {overs, af

lat. exaltatio sanctæ crucis) egl. : genoprejs- lo

ningen 14. september 628 af (en del af) det

genfundne Kristi kors paa Golgatha; i den
græske og romerske kirke: kirkelig fest(dag)

14. september til minde om korsets genoprejs-

ning (jf. Korsmesse^. Millot.Verdens-Histo-
rie.l V.(overs.l782).33l. SaUXIV.541.\\]LOT-
sets e,ll. (arkais.) korsens ord, (bibl., re-

lig.) om Kristi ord paa korset, det Korsens
(1907: Korsets^ Ord er vel dem en Daar-
lighed, som blive fortabte; men os, som 20

blive salige, er det en Guds Kraft, iCon
1.18(jf. Grundtv.Udv.ni.283. sa.B.1.255).
*det var Guds Finger . . |

Som gav
Korsets Ord fra Østen

|
Sangerstemmen,

Kæmperøsten. sa.SS.7/.57'4. Rich.1.47. Hr.
Jens . . talte videre om de syv Korsens
Ord, om den hellige Nadvere, om Syn-
dernes Forladelse og Himmerigs Glæde.
JFJac.(1924).I.90. \\ korsets tegn, kors-

formet tegn ell. mærke, betegne sig med 30

Korsets Tegn. VSO. Korsets Tegn skulde
gøres for Brystet Morgen og Aften og
desuden hver Gang noget overordentligt
viste sig. TroelsL.Vl.16. Annam det hellige
Korses Tegn baade for dit Ansigt og for
dit Bryst, til et Vidnesbyrd om, at du
skal tro paa den korsfæstede Herre Jesus
Kristas. Alterbog.435. (jf.bet.S.2:) *En Ørn
var mit Hjelme- Mærke;

|
Paa Brynien

stod Korsets Tegn. Ing.RSE.VI.250. jf.: 40

*Skab nu og af os en Hær,
| Som tør svinge

AandensSværd,
I
UnderKorsets Mærkel

Grundtv.SS.1.624.
2) overf. anv. af bet. 1. 2.1) (bibl., relig.)om

Kristi kors som symbolsk tegn ell. udtryk for
kristendommen; ogs. i videre anv. : den krist-
ne lære; kristendom. Christus sendte
mig . . for at prædike Evangelium . . at

Christi Kors ikke skulde tabe sin Kraft.
lCor.1.17. *jeg troer paa Korsets Gaade. so

Grundtv.SS. 1.456. jeg sad . . og læste i

Kotsebues Historie af Preussen . . men
jeg var ikke kommet længere end til det
trettende Aarhundrede, da de Tyske Rid-
dere indtog og med Sværdet christnede
Preussen, thi her havde Kotsebue plantet
en af sine Giftbloraster under hvad han
kaldte „det visne Kors". sa.KS.370. \\ i forb.
som plante, prædike korset, indføre,
udbrede kristendommen (ved væbnet magt, 60

missionsvirksomhed osv.). samme Tid er Kor-
set Prædiket mod Prysen (0: Preussen).
P/lug.DP.9t4. Det fornemste Middel . . til

videre at udbrede de Christnes Gudstiene-
ste, og der at plante Korset, hvor ellers
Overtroen havde havt sine Templer og

Helligdomme, var Korstogene. Millot.Ver-
dens- Historie. VIII. (overs. 1 784). 10. VSO.
DécH. 2.2) (bibl.) korsfæstelse; især om
Kristi korsfæstelse; i forb. lide korset,
blive korsfæstet. (Kristus) leed taalmode-
ligen Korset (1907: udholdt et Kors;. Hebr.
12.2. 2.3) (udviklet af bet. J og 2.2; dels

(bibl., relig.) om modgang ell. prøvelse,
gennem hvilken det enkelte, kristne menneske,
til efterligning ell. efterfølgelse af Kristi li-

delser, viser sin religiøse overbevisning, sin
kristelige taalmodighed osv.; dels i videre anv.,
uden udpræget religiøs betydning: forhold,
stilling osv., som er til besvær, plage, li-

delse olgn., men som man maa finde sig i,

bære taalmodigt osv. det er et Kaars at
have en myndig Kone. Holb.MTkr.393. *Er
Troen ofte svag, i sær I Naar jeg af Kor-
set trænges. Brors.123. det (behagede) Gud
at hiemsøge . . min kiere Hustrue og mig
med et saare haart Kors, idet hun i nogle
Uger var uden nogen ræt Samling. Ære-
boe.239. *det er et besværligt Kors,

| Ge-
sandt at være. Heib.Poet.IV .380. vi vide
at paaskjønne den Naade . . at vi tør kalde
vor Sorg og Lidelse vort Kors. Monrad.
B V.31. der rullede Vogn paa Vogn (med
saarede) forbi . . „aa ja — de faar deres
Kors nu; de vil faa deres Kors nu I" Bang.
T.129. Feilb. ||have sit kors med, havt
sit besvær med, sine bryderier, kvaler med.
den ulykkelige Dreng er . . saa sløv, saa
hæslig, saa syg og vranten. Den gamle
Mariane har sit Kors med ham Dag og
Nat. Gylb.1.85. *ret mit Kors med denne
her (o: en vaagekone) jeg hax. PalM.V.324.
Gadeordb.^ || taJem. (en)hverharsitkors,
enhver har (møder) sin modgang, sine prø-
velser, kvaler. Ew.(1914 ).II.256. VSO. „Hver
har sit Kors i denne Verden," sagde hun;
„for os gjælder det om at blive salige
trods Rigdommen, og det er meget vsin-

skeligt.'' Goldschm.VI.194. jf.Mau.4977.
||

i udtr., der hentyder til Jesu gang med kor-
set til Golgata. de (bør) lide det (0: spe-

dalskhed) taalmodelig, som et Kaars den-
nem erp3Lnl2igt.DL.3—16—16—3. hvo som
ikke tager sit Kors, og følger efter mig,
er mig ikke værd. Matth.10.38. *Det er
saa let at lægge Kors paa Andre,

| det
er saa tungt med Korset selv at vandre.
Rich.1.48. Næppe havde den sidste Tysker
(i 1871) forladt Frankrigs besudlede Grund,
før Malere og Billedhuggere i Massevis
gav sig til at skildre alle de mest spæn-
dende Optrin fra det blødende Lands Van-
dring under Korset. Rørd.TB.227. især i

forb. som bære sit kors {jf. ty. sein kreuz
ertragen) (taalmodigt) underkaste sig, finde
sig i (den tilskikkede) modgang, prøveUe osv.

dersom den Brøst kom efter Brylluppet,
da skulle de bære det som et andet Kaars,
der Egtefolk kand tilkomme. DL.3—16—
15—3. *Hjælp os, o Jesu kjærel

|
Vort

Kors i Verden her |
Taalmodelig at bære I

Vægtervers.Kll. Han havde længe baaret
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Saa et tungt Kors. Aarevis havde hans
[ustru ligget til Sengs af Legemssvæk-

kelse. Birktdal.0JI.83. Feilb. tage kor-
set op (;/. ew^. take up the cross; efter

Matth. 10.38 (se 8p.l44*'«-); sml. sp.U8'^«')

d. 8. en Korsdrager, der hver Dag tager sit

Kors op, lader sig aldrig fremstille .. i

Poesi. Éiei'k.11.123. Naar der . . skal blive

Tale om at overtage Lidelsen med en god
Vilje, at „tage Korset op" — som det hed-
der i det kristelige Sprog. MPont.SK.99.
drage (\ trække. Hrz.XI.21) et kors,
se drage 8p.899*'^ (jf. Korsdrager 2). \\

(nu
næppe hr.) uden art. ell. andet bestemmelses-

ord, i forb. m. ord af lign. bet. alle got Folk,
som lide Kaars og; Modgang her i Ver-
den. Holb. Paars.^ titelblad. *Fører hånd
. . sine

I
Giennem Kors og Pine

|
Un-

derlig iblant. ^rors.SO. *IKors ogKum-
mer, Trang og Nød. Qrundtv.SS.L666.

\\

t i forb. m. attrib. ord af fk. *Man finde
ickun skal i Verden en Peer Paars,

|

Een Nille, Himmelen har paalagt saadan
KsLSLTS. Holb.Paars.246. *Naar Gud ved me-
gen Kors os ret paa Prøven setter. Brors.

125.
II
(nu 1. br.) om person, som er til

besvær, byrde, volder en sorg ell. bekymring
olgn. (jf. Huskors slutn.). høre kan han.
Men ellers er han tilforladelig ogsaa gan-
ske døvstum . . Ja, De kan troe, det er et

Kors for hans Forældre. Hrz. VIII.293.
jeg kalder ham et Kors for sin Omgivelse
og en Taalmodsprøve for sin Læge. Gylb.
B.58. 2.4) {til bet. 2.3; efter mlat. crux (in-

terpretum); sj,) om vanskelig forklarligt
ell. uforklarligt sted i en tekst olgn.

dette Forfattersted er et Kors for Fortol-
kerne. D&H. et Kors for Tanken, smst.

jf. bet.^.i: Her slaaer Christendom til, slaaer
et Kors for Speculationen; det er Speku-
lationen . . umuligt at komme ud af denne
Vanskelighed. Kierk.XI.229.

3) figur, som dannes ved, at to linier,

streger osv. krydser hinanden under en ret

ell. (sjældnere), skæv vinkel; uden for faste

forb. og ssgr. (som Akse-, Drude-, Gaffel-,

Hage-, Hankekors ofl.) især: figur, bestaa-

ende af en lodret linie, streg osv., som over-
skæres enten paa midten af en vandret linie

(osv.) af samme længde (saa der dannes 4
lige lange arme, „det græske kors") ell. no-
get over midten af en kortere vandret linie

(osv.) (saa den lodrette linies nederste arm
er længere end de 3 andre arme, „det latin-

ske kors"); korstegn.
\\
græsk, korset,

latinsk, liggende kors, se græsk (sp.

244^^), korse 1.2, latinsk, ligge. || især i flg.
anv.: 3.1) (jf. korsets tegn u. bet. 1) tegn
af samme ell. lign. figur som Kristi kors, til-

lagt religiøs betydning. \\ korstegn, tegnet (ma-
let osv.) paa genstande som værn mod det
onde, mod forgørelse osv. Naar Huusm ode-
ren har lagt Deig til Brød, giør hun et
Kors i Deigen, og naar Brødene ere lagte,
giør hun ogsaa Kors i dem imod Trold-
folket. Thiele.III.50. *Arnen skal staa i Ly

af Korsets Tegn,
| saa hviler jert Hjem

bag det tryggeste Hegn.
|
Hvor Korset

staar Vagt, taber Mørket sin Magt. JPaulli.
SkyggerogLy8.(1902).35. alle gamle malede
og tjærede Kors over Døre i Stalde og
Lader blev malede op, og man gjorde
Kors i Sædbunker, Smørkrukker, Dejg-
trug osv. AarbFrborg. 1918.102. Feilb. ^i
forb. gøre (Moth.KSO'l. Høy8g.2Pr.8. Feilb.)

10 ell. især slaa kors for sig eW. noget, tegne
korstegn med haanden (fingrene) i luften
foran sig ell. foran (over osv.) noget, for at
værne sig (det) mod onde magter osv.; korse
sig. Hånd slaar Kaars for sig, falder paa
Knæ og læser højt Dedicationen i en Bøn-
ne-Bog. Holb. Bars. V. 3. *Med Fingrene
grande | Slaa Kors for din FsmdelGrundtv.
1SS.IV.371. *Jeg slaar tre hellige Herrens
Kors

I
For Folk og Hus, for Ko og Hors,

|

20 Tre Gange nævner jeg Frelserens Navne,
|

Saa skade de (o : spøgelserne) ikke min Sæd
for en Avne. JPJac.1.322. Grim . . Det er
vist et mildt Udtryk — sagde hun smi-
lende. — Frugtsommelige Kvinder plejer
at slaa Kors for sig, naar de ser haml
ERode.GK.71. SjæUBond.170. jf.: dermed
fløi ogsaa han afsted. Jeg slog et stort

Kors efter ham (o: ønskede ikke at se ham
mere). Winth.IX.16.

\\
(nu næppe br.) i talem,

30 (der ogs. kan opfattes som hørende til bet. 1

ell. 4.i>. Han er saa bange derfor, som
Fanden for Korset. EPont.00.27. Langebek.
Lex.K296c. jf.: Fanden fly'r for Korset,
og den, som gjør ilde, for Lyset. Mau.4978.
Fanden er bag Korset. Biehl.DQ.IV.10. jf.:
man pleier at sige, at Fanden holder sig
bag Korset. 8mst.l21. 3.2) (farvet) kors-
formet figur i et flag, banner olgn.

(opr. m. tilknytning til bet. 1; jf. korsets
40 banner ndf.); især om det hvide korstegn i

dannebrog. Holb.DH.I.281 (se hvid sp.848*^).

Danske Konge-Flag, som er et rødt Flag
med hvidt Kors i Midten. Søkrig8A.(1752).
§808. *Dit (o: dannebrogs) lyse Kors har
hævet

I
Til Himlen Danmarks Navn, Ina.

RSE.11.188. *Nu vajer Korset højt i Fol-
kets Banner. Rich.1.4 7. || korsets banner,
(relig., poet.) d. s. s. Korsbanner. Grundtv.
SS. 1.448 (se Banner 8p.ll22^^). smst.641.

j|

50 korsets fane, (sj.) d. s. s. Korsfane. Mil-
lot. Verdens-Historie. VI. (overs.l782).78. \\ om
korstegn paa mønt (jf.Korshvid). en
Kong Abelsraynt med et kaars. Holb.DNB.
695. FraNationalmuseet8Arbejdsmark.(1928).
40.

II
(m. overgang til bet. 4.1j i forb. blaa

kors, se blaa 8/).745^'. røde kors, se rød.

3.3) i ikke-religiøs anv., om korstegn, der an-
bringes som mærke ved ell. paa noget ell.

(gldgs.) skrives i almanakken, paa loftsbjæl-
60 ken (jf. Almanak, Bjælke \) olgn. til erin-

dring om en sjælden begivenhed; kryds;
især i forb. sditte ^skrive olgn.) kors ved
ell. paa. Moth.K302. Det er Nummer Trei,

naar vi kommer til Ti, vil vi giøre et Kaars.
KomGrønneg. 1.262. *De trende Kors (o:

paa en murpille) betyde Haarderaades,
|

M. Rentrykt »/i 192» 10
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Kong Olaf Kyrres og Kong Magni Høider.
Oehl.IV.lSd. *Han har i Almanakken sat

Kors ved denne Ddg,Blich.(1920).VI.lS6.
HCAnd.V.8. „Kommer han . . der noget?**
— „Ja, Frue, hver Dag; og naar det kun
er een Gang, kan vi gjerne skrive Kors
paa Døren." FriizJurg.nr.17. vi maa sætte
et Kors under B\æ\ken. D&H. jf. (uegl.):

saa snart (mestrene) hørte hvem han var,

kom de i Tanke om, at der nok ikke var
noget (arbejde). Han mærkede at der var
sat Kors ved ham. AndNx.FE.III.198. 3.4)

i 8pec. anv.
||
(foræld.) korstegn, som tegnedes

paa døren til et koppe-, pentsmittet hus for

at advare besøgende. Alle Huse vare lukte
(o : i penttiden), og et stort, sort Kors stod

paa hver en Dør, hun gik forbi, og til-

kjendegav, at Beboerne var uddøde. 7w^.
EF.I.151. Før Svend forlod Hytten, havde
han bundet Døren fast til Stolpen, og med
et Stykke Kalk malet tre store Kors paa
Døren, et Kjenderaærke, som . . betydede,
at Beboerne i dette Hus vare smittede af

Kopper. Etlar.GH.1.109.
||
(især bogtr.) om

tegnet f, især anv. ved personnavn til angi-

velse af, at vedkommende person er død. Rask.
Betskr.336. Selmar.'^Tl. jf.: En sørgesang
kan virke fint . . uden omramning . . Det
obligate kors paa forsiden bør være saa
enkelt som mu\igt.smst.320. undertiden ogs.

som henvisningstegn: Rask.Retskr.335. Som
notetegn benyttes undertiden stjerner og
kors, der paa hver kolumne gentages i den
samme orden, nemlig *^**^***^ t, tt>ttt«
Selmar.^131.

|| (fagl.) om (tre) korstegn,. som
anbringes paa giftflasker olgn. Sal.^JX.689.

4) genstand (ofte forsynet med udsmyk-
ning, udskæring olgn.) af form som et

kors (1 ell.S). 4,\) (til betl) gengivelse
(især: forholdsvis lille, i træ, metal olgn.)

af Kristi kors (anvendt som symbol paa
kristendommen) (jf. Guld- j Sølvkors ^* ogs.

om krucifiks (jf. Billedkors^. *Dem fulgte
Klerker med Kors og Sange. Ing.DM.120.
JFJac. (1924). III. 237. Noget Gravgods
har man sjældent nedlagt i Gravene. Ef-
ter kristne Forestillinger behøvedes kun
een eneste Ting: et Kors, som . . lagdes
paa Brystet mellem den Dødes Hænder.
NationalmuseetsBog (1925).40 (jf. ogs. Halm-
korsj. Korset som Sindbillede paa Tro,
Ankeret paa Haab, Hjertet paa Kærlighed.
SaOXXII.890. (jf. Alterkors:; I Stedet
for den gamle Altertavle . . er der nu . .

et forgyldt Kors. Trap.^ VIII.530. \\ om kors-

formet smykke olgn. VSO. Dronning Dag-
mars Kors. Nationalmuseet.DanskeSaml.il.
Vejledn.(1911).nr.575B. jf.: mangen sjæl-
landsk Pige har baaret hans (o: Grundt-
vigs) kirkelige og folkelige Anskuelse i

sit Hjerte lige saa troskyldigt som sit

Ravkors om Halsen og sin Sølvpil i

Haaret. VilhAnd.Litt.il1.216. spec: kors-
formet mærke (af tøj), som bæres paa
klædedragt JPJac.('l924).IlI.237. især
om et saadant mærke, som bares af korsfa-

rerne (jf. tage korset (op) ndf. 1. 26). Man
trængte sig til, for at modtage af Pavens
eller Bispernes Hænder et Kors af rødt
Tøi, som man heftede paa sine Klæder.
Millot. Verdens- Historie. VI. (overs. 1782). 17.

Munch. Verdenshistorie.I.(1907).338. \\ i forb.

krybe til e//. f under (Holb.Intr.II.136)
korset (nu kun dial.: kors. LTid.1743.611.
jf.Feilb.) {ænyd.krybe til kaars(e), korset;

lp lign. udtr. t sv., mnt., ty. og eng.) egl. m. h. t
bodsøvelse: krybe paa sine knæ til et kruci-

fiks for at gøre bod (jf TroelsL.XII.148) ;

overf.: ydmyge sig; give efter (paa en
ydmygende maade); ogs. (sjældnere): tilstaa
sine forseelser olgn.; gaa til bekendelse;
bekende. Holb.Usynl.I.S. om jeg har for-

seet mig, saa kryber jeg ogsaa nu til Kor-
set og giver gode Ord. Biehl.Cerv.LF.1.218.
*Saul til Korset krybe maa

| Og i Frue
20 Kirke staa

| aabenbare Skrifte. PAHeib.
US.612. *Skal han feig sig vise?

|
Skal

ussel han til Korset krybe her | Og hele
Verdens Agtelse forlise? PalM.V.40. saa
tog han til Firmaet igen og krøb til Kor-
set. AndNx.PE.III.67. Feilb. OrdbS.(Fal-
ster).

II
tage korset (op) {jf. eng. take

the cross; kan ogs. opfattes som hørende til

bet.^.v, sml. ovf.sp.l45^^'; foræld.) modtage
indvielse (egl. vel: ved at modtage og bære

30 et krucifiks, et med kors mærket tegn ell.

lign.) til kamp for udbredelse af kristendom-
men; ogs.: aflægge løfte om at drage paa
korstog. *Thi tog jeg Korset op paa Stand.

|

Og loved mig til Dåne- Land 1 Grundtv.
lJdv.V.24. franske Ynglinger, som nys
havde taget Korset (o: var blevet korstogs-

riddere). Blich.(1920).XII.88. lige før hans
(o: Innocens IIFs) Død tog den unge Kej-
ser Frederik H Korset. Det varede mange

40 Aar, før denne opfyldte sit Løfte. KrErsL
Oversigt o.MiddelalderensHistII.(1893). 25.

II
(nu næppe br.) talem. Hvo der haver kor-

set, signer sig self først (o: enhver er sig selv

nærmest). Moth.K302. Eleven f.(KSelskSkr.
VI.34). VSO. Kierk.VII.123.jf.Mau.4976
samt: Den, som har Korset, den signer sig;

jeg meener, jeg er meget vel faren her i

Huuset, hvor der beviises mig saa megen
Naade (og derfor vil jeg ikke herfra). Lieb.

so Dq.II.292. 4.2) gravkors. Moth.K301.
*See, Blomsterne virke | Et Tæppe, som
gaaer | Om gothiske Kirke,

|
Hvor Kor-

sene staaerl Oehl.SH.14. *Tag det sorte
Kors fra Graven! | Plant en Lilje, hvor
det stod I Grundfv.SS.1.562. *0, Gud skee
Lov, det hjemad gaaer |

Didop, hvor
Faderhuset staaer

|
Høit over Kors og

Grave. Kirketid.1862.353. et Kors over en
falden So\d&tDrachm.I11.11. Feilb. 4.3) om

fiO (blomster)dekoration i form af et kors^

som lægges paa grave, seks og halvtred-
sindstyve Kranse o^ syv Kors. EG ad. S.

150. 4.4) om forskellige genstande (red-
skaber), der bestaar af (hvis hoveddel

er) korslagte ell. krydslagte træstykker
ell. bjælker (jf. Drejekors^. ||

(dial., mi næppe
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br.) lille trækors, som blev lagt i (mælke)-
spand, for at indholdet ikke skulde spildes

under gangen, *Jeg lægger Kors i Span-
den,

I
at ej det (o: vundet) flyder over.

Rich.I1.12. smst.II.280. jf. Feilb.ll.275.
"

(dial.) brøndkrans. Fr Grundtv.LK.S3.
(bogtr., foræld.) korsformet stykke træ, hror-

paa arkene ophængtes til tørring. Moth.KSOl.
VSO. II t buk (1.3.2) med krydsstillede ben.

udhulede Træer, som . . oplegges ved Sam-
menfeldingen paa de dertil indrettede Kors
eller Bukke. OecMag.l1.289. 4.5) korsfor-
met ordenstegn; især om ordenstegn for
(grader af) dannebrogsordenen (jf. Danne-
brogs-, Jærn- (2), Kommandør-, Ridder-,
Sølv-, Storkors;. Holb.DNB.696. *Kors vil

Enhver |
Sig erhverve meget gjerne,

|

Naar han ei kan faae en Stjerne, |
Som

er mere værå.Ueib.Poet. V11.129. *Bedække
Brystet som et Firmament

|
Med lutter

Kors og blanke Stjerner. ^ø^^.i54. *Knap
dette Hæderstegn (o: kammerherrenøglen)
ham bagpaa sidder,

| Før han fik Korset
forpaa og blev R'\ååQT.PalM.V.229. det
dannebrogske kors, se dannebrogsk.
4.6) træ- ell. stenkors, der tjener som
mærke (ved vejskel, paa pynter olgn.), ell.

som tidligere rejstes til erindring paa
steder, hvor særlige begivenheder (drab olgn.)

havde fundet sted. Man satte . . Kors paa
Pynter, for at de kunde vejlede som Sø-
mærke. JohsSteenstr.DS.70. Wolfh.MarO.
434. Trap.* VII1.92. Feilb. Aj)f om (par-
tiet omkring) krydsbenet (jf. Kors-hen^
-lænd, -ryg;, disse Personer (mærke) en
Trykning og Spænding i Korset. Weisbachs
Cuur.(overs.l755).193. 4.8) (bygn.) om det
korsformede rum i en korskirke. San-

fen tonede over os, to store Chor svarede
inanden fra forskjellige Steder i Kirkens

(d: Peterskirkens) Kors. HCAnd.I.162. (kir-

kens) Længde er oratr. 30 m., medens Bred-
den over Korset omtr. er 18 va.Aarb.l918.
26. 4.9) (astr.) i best. f. om stjernebilledet

Crux paa den sydlige himmel (i hvilket dia-

gonalerne ml. fire større stjerner danner et

kors); Sydkorset (jf. Himmelkors samt
Korsstjerne;. Bugge.Astr.6. SaUXlV.540.
jf.: det sydlige Kors. Bra7ides. V. 76.

4.10) det store kors, ("^oo/.; /ø6e6i//en Pa-
nagæus crux major (med en korslignende
tegning paa dækvingerne). Brehm.Krybd.460.
sa.DL.lII.294.

5) i faste præp.-forb. som i, f om , p a a eZ?.

(alm.) overkors, om to genstande (legems-
dele): anbragt saaledes i forhold til hinan-
den, at der forekommer en figur som et kors

(4); korsvis; paa kryds; korslagt; især
efter verb. som lægge, slaa olgn. 5.1) i al

alm.\\ Holder I nu alle Hænderne iKaars?
. . Du som stial Kanden ogsaR? Holb.Hex.
III.4. *Annas ankelslanke Ben var lagt
saa let i Kors. Aakj.RS.21. \\ Hånd har om
sig siddende sin Adel med Benene om
(nu: over) Kors under sig som Tyrken.
Pflug.DP.742. \\ en feed Person, siddende

med Beenene over k&aLrs.Pflug.DP.497,
jeg (satte) mig ned paa Hu, med Benene
over Kors. Ew.(1914).II1.299. Han slog
Armene overkors, og saae med ufravendt
Blik paa Knuppen. Winth.Krum.33. med
sine lange Knokkelarme lagt dybsindigt
overkors bag paa Ryggen. Pont.FL.41. (sj.)

knyttet til et ord i ent. : *„med hans varme
Blod

I
Er man ei skikket til at sidde stille

|

10 Med Benet over Kors den hele Dag (o:

som skrædder).^ — „Men at gaae om med
Armen over Kors (o: drive)

| Den hele
Dag, dertil er Blodet koldt nok." Oehl.I.

76. *Med Arm over Kors (o: roligt, lige-

gyldigt)
I
Det brølende Dyr (o: en gal tyr)

hsin\ented.smsf.XXX11.197. \\ *('Aaw; Slaaer
Armene paa Kors, og hører paa hans
Snak. Wi7dh.V1.213. en lille, firkantet

Stue, hvor der paa Væggen over Skrive-
20 bordet hang to Kaarder paakors. Goldschm.
Y11.598. jf.: vi finde ingen Ro i denne
Verden, inden vi faae Spade og Skovl
paakors oven over os (o: inden vi bliver

begravet). Blich.(1920).XlX.203 (sml. Thiele.

111.172). 5.2) i udtr., der hentyder til folke-

troen paa, at et saaledes (med vilje ell. til-

fældigt) dannet kors kan have overnaturlig

(beskyttende ell. ondt voldende) kraft, tjene

som godt ell. ondt varsel olgn. (jf. Feilb.II.

30 276). om et Straae for Vanvare kand kom-
me til at ligge over Kaars i Veyen for

dem, saa maa Vi hidde Hunsvotter og
Bøynigter. KomGrønneg.1.242 (jf: kors af

halmstrå, der kommer til at ligge for-

an en person, varsler død. Feilb. II. 276).
Thiele.111.65. Hvis to og to i en større

Forsamling, hvor flere skulde hilse paa
hverandre, kom til at give Haand over
Kors, vilde man snart spørge Giftermaal.

40 HaUeby.215. knive over kors, se Kniv sp.

857*^. 5.3) overf., i udtr. for uvirksom-
hed, ørkesløshed. || lægge armene over
(ell. i) kors, se Arm sp.827^^. || i forb. som
lægge, sidde med, (nu næppe br.) slaa
(Moth.H53), staa med hænderne over
kors. jeg vil icke have, at der skal siges
om mig, at jeg i saa Vigtigt et Anliggende
stod med Hænderne over Kaars. Kom
Grønneg.1.300. sidde med Hænderne over

50 Kors. VSO. der maatte jeg sidde og være
„dannet" i en stiv Klokketime . . med
Hænderne overkors paa Maven uden at faa

hverken vaadt eller tørt. EdgHøyer.SÆ.
99. Hvad vilde Samfundet gøre, naar Ar-
bejderne alle som en lagde Hænderne over
Kors? DagNyh.^y4l922.1.sp.l. 5.4) (1. br.) i

forb. som (ikke) lægge to pinde ("straa

olgn.) i ell. over kors, dels (m. tilknyt-

ning til bet. 6.2; m. fg.præp. for: (ikke) have
60 til hensigt ell. søge at skade, volde fortræd.

det siger jeg Dig: Du vover ikke at lægge
Pinde i Kors for hsim.EmilRa8m.F.156.
dels (m. tilknytning til bet. 6.3): (ikke gide)

gøre sig ulejlighed ell. anstrenge sig, hjælpe

til osv. Jeg kender mange forfængelige
Mennesker, som aldrig har lagt to Pinde

10*
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i Kors for andre end sig selv. -Bode.EM.65.

OrdbS.fsJælL).

6) (dial. ell. gldgs.) i eder og lignende ud-
tryk for forskrækkelse, forbavselse,
forundring olgn. 6.1) som interj. Men
korfil nu erindrer jeg mig først, hvor-
ledes kunde det vel komme i mit dumme
Hoved, at hun skulle tage dend gamle
SoTgirie.KomGrønneg.V.iei. *Korsl hvilke
høye Folk der dog i Verden findesIPraR
ST.II1.55. *KorsI hvor du faar Prygl af

Fsitter.PMøll.I.109. „Kors, ligger Præsten
endnu i Sengen? Er Præsten daarlig?"
udbrød hun.Sc/irtnci.Z7M.i41. Ko's, hvor
er hun (o: en kvie) skønl Fleuron.KO.80.
Esp.439. Feilb.

\\ (jf. IV. for 16; m. efterføl-

gende udraab styret af præp. for. *Men
Kors for al den Lykke! ^ø^^.J.6. JHelms.
NV.76(se IV. for 16;. Kors for tusend i

Vold, sikken Oppakning hun barljRis^.LM.
103. Kors og Kors for alt det han maatte
have været oppe i.AndNx.DM.46. 6.2) i

andre forb. \\ kors behyt, se behytte.

II
(herre) kors bevares ell. (sj.) bevare

(Ing.VS.II.75) ell bevare os (smst.83),

se bevare sp. 580^^^-
\\ (jf. gud fri os u. fri

sp. 16^^; sj.:) „Svarede Du, at Du havde
valgt Jochum Ras?** „Nej, Kors fri mig,
Skolemesterl Saa ondt et Ord er aldrig
kommet af min Mund.** GoWscAm. 71/7.5 71.

II
kors do gh eden, se heden sp.l02P^^-

Il
hille kors, se hille 1. 1| iøsse(s) kors,

kors i jøsses, se jøsses, jf.: *Ih, Jesu
Korsl for alt det Guld. Winth.IV.237.
Kors-, issgr. ['kmrs-; jf. dog II. kors-

fæste] (t Korse-, se w. Kors-byrd, -dans, -vis).

til Kors (;/. dog II. Kors-broder, -dør, -vil,

-villige; især til Kors 3 (og 5), angivende,
at (en del af) den betegnede genstand osv.

har form som et kors, hører til ell. sammen
med noget andet danner en korsformet gen-
stand (jf. Kryds-;.

K.or-saiiff, en. [1] sang (som synges) af
et kor; i den klassiske oldtids dramaer: Ru-
bow.Litt.Studier.(1928).183. II

især til I. Kor
1.2; spec. (kirk.) om sang (som synges) af
et kirkeligt kor. Med Chorsang og Bøn
skal forholdis . . saa som Skik og Brug
haver været siden Reformatzen. DL.2—
18—6. Chorsangen i Holmens Kirke. Min
Skr.'hol858.§7. SaUXIV.501. -Hanger-
{inde), en. (jf. -sang samt Korist(inde);.
vAph.(1759).67. MO. D&H.
Korsar, en. [kcrjr'sa-V] (f m. fr. form

Corsaire. LTid. 1731.724.1742.516. Ruge.
FT.14. t Kossar. LTid.1731.706). ftt. -er.

{oldn. kussari, ty. korsar, fr. corsaire; af
ital. corsaro, mlat. cursarius, til lat. cursus,
løb, strejftog, se Kursus; jf. Husar, Kurs)
1) sørøver; fribytter; især om de tidligere

i Middelhavsegnene hjemmehørende muha-
medanske sørøvere og deres skibe. Moth.
Conv.Kl99. han (blev) kiendt af en Tyr-
kesk Corsar, som udi forige Tider var
tagen til Fange af et Fransk Skib. LTid.
1731.557. *Hist i Vestindien mangen vild

Corsar
|
Jeg greb og hang ham lystigt

op i Galgen. jya^^er.i7.5i/8. Linvald.KF.
125. 2) i best. f., navn paa et dansk vittig-

hedsblad 1840-52 (i de første aar redigeret

af M. Goldschmidt og især kendt for dets

sammenstød med Søren Kierkegaard). PalM.
(1909).II.332. dette (digt er), med dets
Sidehug, Drilleri, Bævren mellem Skjemt
og Alvor eller endog Sentimentalitet, det

10 mest Corsarmæssige, det er ligesom selve
„Corsaren" sat i Vers. Goldschm. (1908).
VIII.227. FruHeib.EtLiv.L439. jf.: *Bla-
dets (o: „Corsarens") Vittighed i den Grad
vakte

I
Bettines og den lille Julles Vid,

|

At beggeto hinanden Haand de rakte
[

Til en Corsar for dem og deres Tiå.PalM.
(1909).11.332. »den lille Huuscorsar.sms^.

Il
om enkelt nummer af bladet. (S. Kierke-

gaard spurgte) engang om, hvorledes det
20 gik til ved hver Corsars Tilblivelse. Gold-

schm.(1908).V111.154. \\ hertil ssgr. som: et

af disse væmmelige Corsar-Angreb.
Kierk.(FædreL1845.sp.l6657). dette Kor-
sarvid, som Goldschmidt vilde ryste af

sig.VilhAnd.Litt.IIL644. Corsar-Vittig-
hed.PHans.IIL337.
Kors-arm, en. (jf.-gren). DéhH. Aarb.

1921.243.
II

især (jf. Kors 4.8; bygn.) om
(hvert af) de fire bygningsafsnit i en kors-

30 kirke ell. især om tværskibets fløje. Esbern
Snares Borgkirke (Vor Frue) i Kalund-
borg . . anlagt efter et græsk Kors med
5 Taarne, et i Midten og et for Enden af

hver af Korsarm ene. jZan^ci. 7. Stilart.

122. -armet, adj. spec. (bot., foræld.) om
plante(stængel), hvis grene, blade er korsvis

modsat. Hornemann.OP.^xxii. Korsarmet
Stengel. Træearter. (1 799). 325. Drejer.Bot
Term.143. -baand, et. 1) (jf. -binde; nu

40 1. br.) baand, som er bundet over kors om-
kring noget. VSO. en lille, omhyggelig
sammenlagt Pakke, omviklet med et sort
Korsbaand. Goldschm. VIL376. Hvis Stak-
kene er udsat for Blæsten, lægges et

snoet Baand over dem; staar Stakkene
paa meget udsatte Steder, benyttes ofte
Korsh2iB.nå. Landbo.11. 757. \\ om- baand til

bandolersko. JPJac.II.164. Foden med de
sorte Korsbaand over den hvide Vrist.

so CEw.H.65. 2) (anat. (nu sj.) og vet.) om
senebaand, som krydser hinanden (Ligamenta
cruciata). Schumacher.Anat.579. Panum.402.
Landbo.III.206. 3) (udviklet af bet. 1; post.)

omslag (egl. krydsede papirstrimler), der læg-

ges om (ikke-kuverterede) tryksager olgn. Post-

lov^y3l851.§3.2. (han) faar en Bog i Kors-
baand sendt fra Frøken J.Brandes.III.472.
Saa tog han Bladene. De fleste var i Kors-
baand, og Spalterne var indrammet med

60 Blaat. Bang.Mi.2. under Korsbaand. Ludv.

jf. Udgiverkorsbaand (o: omslag til

aviser olgn., der af udgiveren for lav porto

sendes til bladforhandlere). Anordn.Nr.25^°/i
1928.§4.24.

II
hertil bl. a. Korsbaands-lorsen-

delse (Brandes.VII.660. Anordn.Nr.l79'h
1888.II.§11), -omslag (Hage.*987). -ban-
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ner, et. (poet. ell. hist.) banner, hvis dug
er forsynet med et kors i midten (jf. korsets
banner u. Kors 3.2 samt -fanej; især spec. om
dannebrog. Oehl.L.1.42. *Hil dig, vor Fane 1

1

Korsbanner hvidtlGrundtv.SS.11.397. Rørd.
HS.20. -ben, et. 1) (jf. -knogle samt
Kors 4.7; anat. (nu si.) og vet.) knogle i

hvirvelsøjlen, bestaaende af fiere korsvis sam-
menvoksede ben; krydsben; Os sacrum. Buchw.
JS.(1725).4. Saxiorph.F.85. Boas.ZooV602.
2) (dial.) bordben, bestaaende af to korslagte

stykker træ (jf. -ioå). Feilb. -bi, en. (nu
næppe br.) om bier, hvis bikage er korsfor-

met. Fleischer.B.167. -bid, et. (landbr.)

hos hest: skæv stilling af skæretænderne i

forhold til hinanden. MøllH.III.580. D&H.
O -binde, v. {æda. part. korsbnnden; sj.)

I) ombinde paa langs og tværs. Korsbin-
der en Bog, et Brev. 750. 2) joar^. kors-
bunden som adj., om baand, klæde olgn.:

bundet korsvis omkring noget. Den tarve-
lige, blaagraa Hvergarnskjole og det lille,

korsbundne Shawl over Brystet. DracAm.
UB.80. -blad, en, et. ^ plante af slæg-

ten Crucianella L., hvis blade er modsatte og
kan danne et kors med akselbladene (jf. -løv).

VSO. Kjærbøll.FB.159. KøstersStaudebog.

(1917).39. -bladet, adj. (bot.) om plante:

1) som har korsvis modsatte blade. VSO. Pi-
melea decussata, korsbladet Glandsbusk.
Schaldem.HB.lI.229. D&H. 2)(nu næppe br.)

korsblomstret. Drejer.BotTerm.79. -blod-
aare, en. (nu næppe br.) blodaare, der lø-

ber langs med sideranden afkorsbenet (Vena
sacralis lateralis). Viborg &Neerg.HB. 46.

-blomst, en. (f i bet. 1 og 2 -blomster, en,
et. Moth.Conv.K199. vAph.Nath.V.274). 1)

2( (nu næppe br. i rigsspr.) almindelig mælke-
urt, Polygala vulgaris (vist kaldet saaledes,

fordi den blomstrer omkring hellig korsdag).

J Tusch. 1 76. Hornemann. OP.'' 653. Bentz.
Stg.87.

II
ogs. som folkeligt navn paa de tør-

rede stængler, blade og blomster af bitter

mælkeurt, F. amarellum Crtz., og brand-
bæger, Senecio L. (jf. -urt^, anv. som læge-
middel. FolkLægem.III.61. 2) (bot.) især i

flt., om korsblomstrede planter. vAph.Nath.
IV. 448. CVaupell. Planterigets Isaturhist.

(1880).93. jf.: Cruciferæ; Korsblomst-
familien. Warm.Frøpl.236. 3) (bygn.) i go-
tisk arkitektur en ornamental afslutning paa
spir (fiale), formet som blomsten paa en kors-

blomstret plante. Naar da Solen sank over
Byen, glimtede dens Hundreder af Taarne,
Spir og Fløje. Korsblomsterne mylrede og
kravlede paa alle Kirketmder. SMich.Dø.
68. SaUXIV.538. -blomstret, adj. (jf.
-bladet 2; bot.) om plante: hvis blomster har
4 korsvis stillede kronblade. Korsblomstrede
Rodfrugter. LandbO.II1.206. \\ især i forb.
(de) korsblomstrede, betegnelse for fa-
milien Cruciferæ. Drejer.BotTerm.280. Lan-
ge.Flora.611. -blomst-tæg^e, en. (zool,
nu sj.) tæge, Eurydema ornafa, der lever

paa de korsblomstrede. Korsblomster-
tægen. Cuvier.Dyrhist.il.245. -bly, et.

(foræld.) bly, taget fra vinduer, hvor spros-
serne krydser hinanden, og brugt til „støb-

ning" over syge (jf. Kirke-, Klædebly^.
Thiele.III.132. PNSkovgaard.B.79. -bom,
en. (1. br.) d. s. s. Drejekors. S&B. Aller.

III.273. I. -broder, en. [4.i] {glda. kors-,,

kaarsbroder, i bet. 3; i bet. 1-2 især om
middelalderlige forhold) 1) (hist.; nu 1. br.)

d. s. s. -farer. LTid.1752.117. MillotVerdens-
io Historie.VI.(over8.1782).84. D&H. 2)(l.br.)

flagellant. Borrebye.TF.llO. SaUXlV.539.
3) medlem af en af de munkeordener (som
fx. johanniterne), der paa ordensdragten bar
et kors; ogs. (1. br.) i videre anv.: kloster-

broder. EPont.Atlas.V.635. Muligt har Un-
dervisningen i Latinskolen været ledet af

Korsbrødre (o: fra Korsbrødregaarden i Ny-
borg). SvendbAmt. 1925.13. SaU XIV. 5.39,

jf.: Skt. Hans Kloster eller Korsbrødre-
20gaarden. Trajt;.*FJ.5P. smst.VII.128. 4>

deltager i „Kirkens Korshæres slumarbejde

(jf. -hær, -søster S). DagNyh.V9l913.2.sp.6
(se u. -søster 8^. II. -broder, en. se Kor-
broder, -bne, en. 1) {eng. erossbow; for-
æld.) en slags armbrøst, hvis bue og skaft
danner et kors. Sal.^Xl V.539. 2) (bygn.; nu
næppe br.) om de buer i en hvælving, som
gennemskærer hinanden i midten. Langebek.
Lex.K297a. D&H. -hysnings en.(l.br.)

30 bygning, hvis grundplan danner et kors. VSO.
D&H. -byrd, en. [4.i] (f -bør, et. Moth.
K302. jf. VSO. — (sj.) Korse-byrd. Baden.
JurO. AarbSorø.l916.4.—Korse-hæry se Kors-
bærmadj. (ænyd. kors(e)byrd, -bør; jf.
-gang 2; foræld.) højtideligt kirkeoptog med
kors, vievand osv. (for at velsigne markerne
olgn.) paa gangdagene; ogs. om selve gang-
dagene (især de tre sidste før Kristi him-
melfartsdag). Moth.K302. I Middelalderen,

40 hvor saa mange andre Skikke kristnedes,
blev Hammervigselen til en Korsbyrd, da
Korset blev baaret ud af Kirken for at

indvi Vaarsæden. VilhAnd.HS.38. Kath
Ugebl.1922.347. -bær, et. 1) (ty.kreuz-
beere; 1. br. i rigsspr.) frugten af korsbær-
torn. Moth.K302. VSO. FolkLægem.1.39.
VareL.^446. jf.: Folk, der meget let kunne
purgeres, kunne nøyes med to Lod Kors-
bærsaft . . som affører dem Vand nok.

50 Lægen.XII.279. 2) (dial.) 2f navr, Acer
campestre L. JTusch.l. f -bærer, en»

[4.1] d. s. s. -farer. Holb.Kh.565.581. f -bær-
mad, en. (æwyd. korsebørmad; til -hjrå)
kirkelig afgift, som svaredes i enkelte sogne-

kald (opr. som afløsning af de ved korsbyr^

den indsamlede gaver). Korsebær Mad.
EPont.Atlas.VI.272. -bær-torn, en-^e (jf.
-ved; nu l.br.) vrietorn, Rhamnus L., især:

tvebo vrietorn, R. cathartica L. JTusch.l 97.
60 VareL.(1807).II98. SaUXX.96. -bær-
træ, et. 3( (1. br.) d. s. Larsen, -bor, et. se

-byrd. -dag;, en. (foræld.). 1) [4.i] {ænyd.
korsedag) gangdag, paa hvilken korsbyrden

foregik. VSO. 2) [1] i /br6. hellig kors-
dag {glda. helghe kors dagh olgn.) om en af
korsmesse-dagene. Aar 1601 blev det Land-
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skab Brasilien i America, først funden af

de Portu^ser og det paa Hellig Kaarsdag.
BorrebyeiTFA93. -dannet, adj. som dan-
ner, har form af et korn. *Med korsdannet
Sværd |

Han fører sin Hær. Oehl.L.1.42.

to brede Gange skjære hinanden . . lige-

som i en korsdannet KXr^e.GohUchm.NSU.
Y1I.145. med deres korsdannede Næb
aabner (korsnæbbene) Skællene paa Kog-
lerne og løsner Frøene med Tungen.BMøll.
DyL.Ii.rS5.

II
spec. (hof., 1. br.) om blomster-

krone (jf. -blomstret;. CGRafn.Flora.1.34.
Drejer.BotTerm.79. f -dans, en. {jf. no.

dial. krossdans, dans, hvor fiere personer lø-

ber krydsvis om hinanden, samt Korsfirtur
og Krydstur) navn paa en dans (jf. VVerl.

É:olb.^62. OlufNiels.KH.204). Mutter dant-
zede Kaarse-Dantzen med Hans Frand-
sen.Holb.Jean.II.4. sa.UHH.II.5. O -dra-
ger, en. (f -dragere. Seidelin.254). 1) (sj.)

person, som bærer et kors.
|| [1] om Kristus,

(han) kastede sig ned for Korsdragerens
sårede Fod. Kidde.S.81.

\\
[4.i] om person,

som bærer et kors ell. krucifiks i et optog.

VSO. D&H. 2) (jf. drage et kors u. Kors
2.3; relig.) person, som lider modgang, (re-

ligiøse) prøvelser osv. Moth. K302. Han .

.

underviiste andre Christelige Korsdra-

fere, ved Trøst og Opmuntring. C/iri^/ens6.

>M.I.118. (de troende) kalde sig Kors-
dragere og betegne derved, at deres Vei
gjennem Verden ikke er let som en Dands,
men tung og møisom.Kierk.VIII.306. smst.

11.123 (se ovfsp. 145"^). D&H. en tragisk
Korsdragerinde, der med knust Hjerte

faaer gjennem Hverdagslivet og sysler
jærlig med Smaating for Andre. Jw^.Lev-

net.1.30. LTid.1723.194. jf: en kvindejig
Korsdragerinde i bogstavelig Mening —
nemlig med sin Mand paa Ryggen, var
endnu aldrig ioTékommQim\g.Blidi.(1920).
Zir.^OP. -drejeskive, en. (jæmb.)
vogndrejeskive med to paa hinanden vinkel-
rette spor. DSB.Banebygn.72. -dod, en.

[1] {jf- oldn. krossdauéi; især bibl.) kors-

fæstelse. Phil.2.8(1907; se u. Kors Ij. (An-
dreas) fængsles i Grækenland, varsler om
sin Korsdød og ffaar til den som Triumfa-
tor.NMøll.VLitt.I.671. -d«r, en. se Kordør.
korse, v. ['kmrsa] (tidligere ogs. skrevet

kaarse. Holb.Hex.I.5.III.3. Høysg.S.83).
-ede. vbs. (sj.) -else (Bagges.DV.IX.i20) ell.

(sj.) -ning (Bille.Italien.il.200. VilhSche-
pelern.Daab ogDæmon.(1914).6). (ænyd. kor-
se, kaarse, sv. korsa, no. korse, oldn. krossa;
aft. af Kors

; jf. II. korset)

1) (til Kors 3; mærke med et kors ell.

slaa kors over, foran osv. med haanden.
1.1) (til Kors 3.1; især relig.) m. h. t. person.
*Jesus dig kjøber,

|
Korser og døber

|

Og tager i Favn. Grundtv.SS.V.316. Naar
Tyrolerne . . gaae forbi denne Billedstøtte,
korse de . . deres Ansigt og Bryst. Holst.
FF.152. Blaum.AH.101.

\\ spec. (foræld.):
gøre korsets tegn over som en indledning til

dadben; primsigne. Dertil svarte Gjæst,

at han var korset, men ikke åøht.Grundtv.
PS.I1I.521. der var Mange . . der forlod
deres Afguder og lod sig døbe, men Flere
endnu der blot lod sig korse. LCMuller.
Danm.Hist.I.(1836).387. ogs. (poet.) i videre

anv.: døbe; kristne. *Malayers brune
Horder vi korsed med Sværd. Ing.RSE.
y1.263. Rich.I.228.\\i forb. som lade sie
korse, spec. (foræld.): lade sig betegne med

10 korsets tegn ell. (jf. Kors 4.i) modtage et

korsmærke som indvielse til korstog olgn.

Clemens III . . formaadde . . Kongerne af

Frankrige og Engeland at lade sig kaarse.
De Franske lode sig tegne med røde, og
de Engelske med grønne Kaars. Holb.Kn.
666. Paven tilstod alle dem Syndsforla-
delse, som vilde lade sig korse og drage
med i Krigen. Schytte.UR.L223. Molb.DH.
11.164. mange . . Lehnsmænd og Riddere

20 havde ladet sig korse af Bispen (o: til tog

mod venderne). Ing.YS.II.43. \J2) (til Kors
3.1; især dial.) m. h. t. ting. Grundtv.SS II.

323. Naar man skiærer Hul paa et nyt
Brød, skal man først korse det med Kni-
ven og sige: „I Jesu Navn I** ellers er
der ikke Velsignelse i det. Thiele.III.42.

Skinker og Madvarer korsedes (paa jule-

aftensdag) med Smør eller Fedt. TroelsL.
¥11.19. 1.3) (til Kors 3.3; nu næppe hr.,

y jf'' „sjeld."iemn.) i ikke-religiøs anv.: mærke
med et korstegn ell. kryds, hin Skibschirur-
gus, som efter et Søslag eftersaae Kri-
gens Slagtoffere for at korse de døde, der
skulde kastes over Bord, ud fra de qvæ-
stede, der skulde bæres ind, og forbindes.
Rahb.LB.1.482. 1.4) f * forb. korse for
sig, d.s.s. korse sig. Høysg.S.226. || overf.:
d. s. s. bet. 2.2. Jeg har seet adskillige korse
for sig over det bestyrtsende Særsyn af

*) en Præmie, hvis Lige aldrig før er hørt,

af Et Tusinde Rigsdaler. Bevar osIPram.
(Rahb.Min.l789.I.188).

2) refl. 2.1) (til Kors 3.i; relig.) gøre
korsets tegn foran sig med haanden. De
skriger og kaarse sig og falder paa Knæe.
Holb.HexJ.5. Oehl.X.91. *Tidt korser arme
Bonde

|
Sig end paa natlig Sti,

|
Hvor

Jægere og Hunde | Ham suse vildt forbi.

Ing.RSEAl.133. alle Kuske korser sig
90 foran Panden, foran Munden, foran Bry-

stet overfor ethvert Helgenbillede, ^ran-
des.X.309. 2.2) overf anv. af bet. 2.1, som
udtr. for forskrækkelse, forargelse, forbav-
selse, forundring olgn., ofte m. flg. præp.
over, ved ell. (nu næppe br.) for (Moth.
K304. Bagges.L.1.83. VSO.): forfærdes;
forbavses; forarges; studse. Moth.K304.
*man maatte korse sig |

For Alt, hvad den
Mand havde læst og vidste. Hrz.VIII.35.

60 Ord, som den klassiske Oldtid vilde have
korset sig over — om jeg tør bruge det
Udtryk. VilhThoms.Afh.il. 437. (Mynster)
korser sig ved den Tanke, at en Jøde mu-
ligvis . . skulde kunne blive Kultusmini-
ster. NBang.Den da.Folkekirke.(1911).19.

3) anbringe (stille, lægge osv.) ell. forme
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saaledes, at der fremkommer et kors (4), dan-
nes et kors (4). 3.1) O trans., inær m. h. t.

arme, ben: lægge over kors. *Armene hun
korsed paa sit nøgne Bryst. Aarestr.SS. V.

180. Gertrude svøbte ham i Lin og kor-
sede hans Hænder. CEw.SH.67. Muhame-
daneren . . drager sine Sko af, blot han
skal betræde den Maatte, hvorpaa han
korser sine Ben for at spise til Middag.
Jørg..TF.l.lS4. Naar en Høne eller Fugl
opsættes, sker dette ved, at Vingerne
tvinges tilbage og korses over Ryggen.
FrkJ.Kogeh.87. 3.2) (sj.) refl.: danne,
forme sig som et kors. „Korsbly**, som
tages af Vinduesblyet, hvor det korser
sig. Thiele.IIL132. 3:3) f reciprokt : krydse
hinanden, jf.: (planeternes) Lys-Straaler
.. giennemkordse, giennemskiære og
berøre hinanden paa tusindfold mange
Maader. Eilsch.Font.180.

Korse-, i ssgr. se Kors-. Korse-
byrd, -dans, se Kors-byrd, -dans.
Kors-edderkop, en. (zool.) navn paa

visse edderkopper (af familien Epeiridæ), paa
hvis bagkrop der findes en korsformet teg-

ning; især om Epeira diadema (jf. -spindel).
Cuvier.Dyrhint.lI.l ll.*J)uggen hænger som
Perler

|
Paa KorsedderkoppensVæv. Recke.

SD.2. Brehm.Krybd.706. Boas.ZooU372.
korsel ig:, adj. {af korse (2.2); dial)

egl.: som man maa korse sig over; forfær-
delig; frygtelig; ogs. i videre anv., som
forstærkende adv.: voldsom; meget, han
er korselig syg. Junge. „I Almuesproget."
VSO. Det er et korseligt Veir idag.MDL.
(Sydsjælland). Thorsen. 154. OrdbS.(Sjæl-
land, LolL-Falster).

I. Korset, et. [kcor'sæd] flt. -ter. {ty.

korsett, fra fr. corset, til corps, se Korps
(sml. Korpusj; j/". korsettere) stramt sid-
dende (med stivere forsynet) livstykke,

P som bæres (især af kvinder) under yder-
klæderne for at give legemet form ell. støtte;

snørliv. vAph.(1759). *Her staar Eva med
Korset

|
midt i Edens UdiVQ.PAReib.US.

610. De (engelske snørliv) bestaae . . i et
Korset, der paa en let og utvungen Maade
slutter til Hofterne, og hæver Barmen i

Veiret. Gynæol.IV.161. Hun var rød som
en Kobberpotte af Sindsbevægelse og
stramt Korset. Bang. SE. 65. (løjtnanten)
brugte Korset. AndNx.DM.IV.70. billedl:

*(naturen) løsriver Stivhedens trange Cor-
set. Oehl.L.I.230. Sonetformen, saa stivt

et Korset den i Reglen afgiver for Fø-
lelsen, var i (renæssancetidens) Italien den
ioretrrikne. Brandes.MB.S25.

|| hertil ssgr.

som Korset-fabrikant, -forretning:, -syer.
II. kornet, adj. ['kcorsa/] {perf. part til

korse ell. (i bet. 2) afl. af kors) I) som part.
adj. til korse. 1.l) (foræld.) indviet ved
korsets tegn til korstog olgn. De kaarsede
Christne hindrede (jøderne) i sær at sætte
sig ned udi det Hellige Land. Holb.JH.TI.
609. substantivisk: Da han siden fornam,
at de Franske Kaarsede vare til Venedig,

adresserede han sig til dem. sa.Kh.684,
1.2) (1. br.) til korse 3.1, især om arme og
ben: korslagt. *Skal med korsede Arme
vi ventende stR&? Floug.I.102. Dybt inde
i Krogen, med korsede Arme . . staar en
. . ung Kvinde. KMich.(PoU*/il92.S.10.sp.6).

II korset galop, (nu næppe br.) d. s. 8.

Korsgalop. Viborg & Neerg.UB.75. 2) til

Kors. 2.1) (sj.) til Kors 2.8: besværet;
10 plaget. Det er dog skrækkeligt at tænke

paa . . at en Commune skal føle sig for
bestandig korset med en saadan Præst,
der aldrig med Velvillie vil opfylde de
ham vedkommende Pligter. Cit.l864.(Aarb
Skive.1920.75). 2.2) (1. br.) til Kors 3.i og
4.i: forsynet, prydet med kors; ogs.:

korsdannet, 'forenet. Uden al Tvivl er
denne Sten (o: en runesten) ældre end alle

de korsede, med kristelige Ønsker paa.
20 PNSkorgaard.B.830. *Granerne bar den

bløde Sne | i brede, bugnende Flager
|

og knejsede gennem Dæmringssløret
| med

Spær og korsede Stager. Rørd.B.169. kor-
sede Skjolde. DÆH.

II
korset kors, (især

herald.) kors, hvis fire (lige lange) arme hver
især har form som et kors. Sal.^XIV.541.

tX) korsettere, v. [kcDrsæ'te'ra] {af
1. Korset; 1. br.) i part. korsetteret brugt
som adj.: som bærer korset, har korset

30 paa. en lille stærkt korsetteret brunette
kom hen imod dem. Hørlyk. Meta Linde.

(1913).49. Om (skuespillerinden) som Midt-
punkt grupperede sig (teatrets) øvrige
Kunstnere . . Prinsen og Ynglingen Or-
lofsky . . i Fru N. N.'s nydelige og korset-
terede Lignelse. PolJ^h'il925.8.sp.l.

korse-vis, adv. se korsvis.
Kors -fane, en. (poet. ell. relig.; jf.

korsets fane u. Kors 3.2 samt -banner, -flag^.

40 Bagges.NblD.47. den Korsfane, der vaier
over Eder i Luften. Hauch.V.381. Christus
(afbildet) som Lammet med Korsfanen.
VLorenzen. Vor Frue Kirke. (1927). 30. smst.

130. -farer, en. [4.i] (hist.) deltager i et

korstog (jf. I. -broder 1, -bærer, -fører^. jeg
er Hidaigo af ægte spansk Blod, og mine
Forfædre naae i det Mindste op til de
førsteKorsiaireresTid.Hrz.XIILlll.Hø/fd.
LT.115. Verdenshist.IIL35. jf: „Gud vil

sodet!" raabte det med Korsfarertro i

hendes Indre. Schand.lF.37. G) -fart, en,

[4.1] (sj.) d. s. s. -tog (jf. -færd). Korsfart
og Pilgrimsgang. Brandes.V.128. -firtur,
en. (jf. -dans; dtal.) navn paa en dans, hvor
deltagerne stiller sig op i korsform. Beskri-

velse afgl.da. Folkedanse.J.(1901).14. -fisk,
en. (zool. og fisk.) søstjerne; især: almindelig
søftt jerne, Asterias rubens (jf. -troldj. Moth.
K303. OFMull.ZoolPr.235. han . . sønder-

60 traadte en af de tørre Korsfisk, som Bøl-
gerne havde kastet iland. Bergs.BR.123,
DnnmFauna.XXVn.77. Thorsen.154. Feilb.

-fla^, et. (jf. -banner, -fanej. Reiser.T.73.

I Everskip herreds segl . . findes kors-
flaget fra år UU.ADJørg.II.6. || spec. (fagl.)

om forsk, signalflag. Harboe.MarO.357. Sal.
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XV.1071. t -flue, en. sørgevnyg (hvis vin-

ger og krop danner et kors), Bibio. Cuvier.

Dyrhi8t.Il.294. -fl«J , en. [4.io] O/- -arm;
hygn.) fløj i en korskirkes tværskib, man —
opførte Korsfløjene sidst, senere end baade
Klor og lj2ing)i\xs.JLange.1.294. Becketi.Dan-
marks Kunst. I.(1924). 132. -fod, en. (jf.

-ben 2; 1. br.) fod (2.i) bestaaende af et kors-

formet stykke træ; krydsfod. VS0.1II.K358.
Springstellet . . bestaar af to . . Opstan-
dere, anbragte diagonalt paa 2/3 m. brede
Korsfødder. Gymn.1.51. -forbandt, et.

(mur.) forbandt, hvor stødfigurerne i hvert

andet lag i løberlagene er forrykket en halv

sten. Gnudtzm.Husb.36. -formet, adj. [1

og 3] (jf. -dannet, -formig;. Ind gjennem
den runde Høi fører en lang Gang til et

stort, korsformet Kammer. SophMUlLVO.
86. Korsræven . . kaldes saa paa Grund
af en mørk . . korsformet Tegning paa
Ryg og Skuldre.NaturensV.1915.113. -for-
niig, adj. [1 og 3] (nu 1. br.) d. s. (blom-
sterne har) korsformige (kroner) naar de
have 4 Blade, som er stærkt forlængede
ved Grunden og som ere hverandre mod-
satte. iZornemawn.OP.*JCi f/j/, -fugl, en.

(zool., nu næppe br.) d. s. s. -næb (2). vAph.
Nath.IV.449. OFMull.ZoolPr.30. tØ -færd,
en. [4.1] (sj.) d. s. s. -tog (jf. -fartj. FKierke-
gaard. VitalsKirkehist.II.(1893).190.214. I.

CP -fæste, et. (jf. -hæfte; sj.) korsformet
(sværd)fæste. (haanden) hvilede paa Kors-
fæstet af hans Sværd. CBernh.y.l26. jf.:
•Ved Hoften bær vi jo korsfæst et Værge.
[Boye.]SvendGrathe.(1825).63. II. -fæste,
v.[^kmrSifæsd9;ogs.(relig.)k(nrs^iæsdQ]part.
-fæstef ell. (nu sj.) -fæst (lCor.1.23 og Gal.6.

14(Chr.VI). SalmHj.1.2). vbs.-e\se(Holb.Kh.
30. Lægen.V.76. Grundtv.SS.1.439. Pont.
Kirken og densMænd. (1914). 17). {glda. d. s.

(Suso.187), oWw.krossfesta; overs, aflat.crn-
cifigere) 1) henrette en person ved at fæste
ham (med nagler) til et kors (1). Pilatus sagde
til dem: hvad skal jeg da giøre med Jesu,
som kaldes Christus? De sagde alle til

ham: lad ham korsfæstes. Matth. 27.22.
(kong Darius) havde befalet, at Sandoces
formedelst en falsk Dom, han havde fæl-
det, skulde k2iSLrsfæstes.Holb.NF.II.98.Tror
du . . paa Jesus Kristus . . født af Jomfru
Maria, pint under Pontius Pilatus, kors-
fæstet, død og hegrsiven?Alterbog.438. en af

hans Slaver, Mithridates, (blev) korsfæstet.
StSprO.Nr.96.31.

\\
part. korsfæstet som

jeg veed, at I

korsfæstede ( Chr. VI:ls.orsfæste).Matth.28.5.

adi. jeg veed, at I leede efter Jesum den

E.olb.Kh.31. m. prægnant bet. i forb. den
korsfæstede, (relig.) om Jesus. Kingo.1 73.
*Paa den Korsfæstede i Martyrqviden

|

Han Kronen satte, bar den aldrig siden.

X)€hl.L.I.126. Korset har været et Kruci-
fix: til dets Forside har den korsfæstedes
Billede . . været befæstet. JLange.1.289.
II (^j-) i videre anv. en spraglet Høg, der
hang korsfæstet med udspilede Vinger
over den ydre Port. Hauch.I.132. 2) (især

bibl., relig.) overf.: underkaste lidelse, forsa-
gelse; undertrykke; lægge baand paa. Jeg er
korsfæstet (Chr. VI: korsfæst^ med Christo.
Gal.2.20. *0 hjælp at jeg korsfæster

|

Den gamle Adam saa,
|
At han ei bliver

Mester. Kingo.290. hine gamle Dages onde
Vilje til at korsfæste alt, hvad der viste et

kraftigt Talent. KMads.(GadsMag.l909ll0.
209). Jesus gik med al Verdens Synd og

10 bar de andres utilgivelige Brøde — , kunde
han da ikke korsfæste Lidenskaben og
hysten. NJeppesen.DS.234. f -forer, en,
[4.1] d. 8. s. -farer (jf. -bærer^. Pavens Ven-
skab var ham nødig, saa længe som Kaars-
førerne spillede M estere udi Orienten,
Holb.Kh.597. f •g;aa», en. (zool.) lille

skallesluger (i hvis farvetegning der kan
skimtes et kors), Mergus albellus L. Moth.K
303. VSO. -g:ade, en. (jf.-g&ng 3.i, -vej 2;

20 1. br.) gade, som skærer en anden gade un-
der en ret vinkel; tværgade; ogs. (nu næppe
br.): kryds, hvor to gader skærer hinanden
(Moth.K303). LTid.1734.344. VSO. Kors-
gader skar paa Tværs over Hovedaarerne
i Byens Midte. HMatthiess.Gader.lO. -ga-
lop, en. (jf. korset galop u. II. korset I.2;

rid.) om den fejlagtige bevægelse af hest i

galop, hvorved den gaar højre galop fortil

og venstre bagtil ell. omvendt; krydsgalop.
30 Sal.UX.377. -gang:, en. 1) [1] (jf.-ve\

1 ; sj.) i best. f. om Jesu gang med korset til

Golgata. hans Lidelses Historie — Hud-
strygningen, Korsgangen, Begrædelsen.
Jørg.RB.16. 2) [i:.\\(foræld.) om procession,

hvor et kors ell. krucifiks bæres omkring (jf.
-byrd;. VSO. 3) <ii Kors 3. 3.1) O/. Gang
7.2; 1. br.) om (hver af) to gange, som skæ-
rer hinanden under en ret vinkel (jf. -gade^
-vejj. Pflug.DP.413. midt igiennem (Pe-
king) fra Sønder til Nord og fra Østen til

Vesten ere Korsgange eller brede Plat-

ser. smst.435. Jordstykket (er) ved en Kors-
gang delt i fire Dele. VortHj.1114.81. 3.2)

til Gang 7.3. Moth.K303. Den høieste Hvæl-
ving midt over Kors-Gangen, Choret (er)

35. Alne høi. EPontAtlas.IV.7 7. *I Kirkens
Korsgang for det høje Alter,

| der mødes
Ung og Gammel, Fløjl og Pjalter. i2ic/i.J.

47. II
spec. (bygn.): overhvælvet (undertiden:

50 korshvælvet) gang, som forbinder den egent-

lige klosterbygning med klosterkirken og (un-
dertiden) omgiver klostergaarden, ell. som gaar
omkring ell. langs med en kloster- ell. kirke-

bygning (i enkelte tilfælde muligvis ogs. kal-

det saaledes, fordi højtidelige processioner gik

derigennem; jf. bet. 2). Riddernes Vaabner
(var) opstillede i Korsgangen til Do-
minicanerklostret. Ing.EM.III.166. Bille.

Italien.II.44. Af de 3 Klosterfløje (i Sorte-

60 brødreklostret i Ribe) er den østre dog for-

svundet, men dens Vestmur staar endnu
som Ydermur (Østmur) i østre Kloster-
gang eller „Korsgang". Trap.* 7J7J. 576.

jf.: Saa snart hånd var kommen der,

ledsagede mand ham i den Gaard . . som
var omgiven runden om med en Kaars-
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gang besat med Piller, hvilken Kong Psam-
meticus havde ladet giøre. LTid.1741.568.
-gjevær, et. (jf. Knebelspyd; foræld.)

stødvaaben, endende i et korsformet blad;

partisan; spec. (til dels ved omtydning af
Kortgevær, s. d.) om mindre partisan, der

indtil slutn. af 18. aarh. anvendtes som be-

væbning for underofficererne (jf.: Munsiør
Korfi-gever (o: tiltale til en korporal). Kom
Grønneg. V.216. nu har de tre Gange budt
min Fader et Korsgevær ved Borgerska-
bet. EaA&.Ti/sÅ;.i7S>6.6*45;. Wadsk.é. enUn-
derofficeer, hvis lange Korsgevær ragede
høit i YeiretHauch.MfB.53. Skildvagterne
(i Nyboder var) de saakaldte „Vægtere",
væbnede med Korsgevær.Davids.KK.253.
SMich.Dø.33. -gren, en. [3 ell. 4] (sj.)

arm af et kors (jf. -armj. JLange.I.291.

t -grube, en. fordybning paa den indven-
dige flade af korsbenet. VSO. -haj, en.

(zool, nu næppe br.) hammerhaj (hvis ho-

ved har form som en hammer ell. et kors).

VSO. -hammer, en. (nu næppe br.)

d. s. 8. Krydshammer. Moth.K303. VSO.
-herre, en. 1) [1 ell. 2] (relig., sj.) i

best. f., om Kristus. *Hvor du (o: Danne-
brog) dig hæver,

|
Seier omsvæver | Kors-

herrens signede Hær I Grundtv.SS.lI.397.

2) til Kors 4.1. 2.1) (jf. -ridder; foræld.)
ridder, som deltog i et korstog. LTid.1726.12.

jf. VSO. 2.2) mandligt medlem af en kors-

orden; især (hist.) om medlemmerne af visse

munkeordener (jf. -søster^. SaUXIV.541.
•hul, et. (sj.) korsformet hul ell. aabning;
især: korsformet lys- ell. lufthul i murværk.
Olufs.Oec.IX.154. saa mørkt som i en Ko-
stald, naar man har stoppet Halmvisker i

KorshuUerne. Grundtv.PS.I V.588. -hus,
et. (bygn. ell. især dial.) hus, hvis grund-
plan danner et kors; ogs. (jf. -stuej; udbyg-
ning, der gaar vinkelret ud (til begge sider)

fra en huslænge. Moth.K303. MDL. Vort
Ej.IV2.10. Feilb. HZangenberg.Da.Bønder-
faarde.(1925).25f.60. -hvid, en. (jf. I.

[vid; foræld.) sølvmø7it (i brug fra Chri-

stoffer af Bajerns tid) med et kors paa (tid-

ligere undertiden anvendt som amulet olgn).
Moth.K303. 1 Jylland have Tyvene i gamle
Dage brugt at indsye i deres Klæder .

.

„en Korshvid«. Thiele.III.152. En „Kors-
hvid" endelig antoges at virke (o: imod
djævelens angreb), hvad enten man bar den
paa sig eller gravede den ned. TroelsL.VI.
16. Feilb. -hvælv, et. (jf. -hvælving;
^y9^') firdelt hvælvingsform, som fremkom-
mer, hvor to tøndehvælvinger med samme
højde skærer hinanden under en ret vinkel;
krydshvælving. Rørd.HS.28. Højkor, Kors-
fløjene og Sideskibene fik fra første
Færd Korshvælv.Beckett.DanmarksKunst.I.
(1924).133. -hvælvet, adj. (jf -hvælv;
bygn.). Korshvælvede Cistercienserkir-
ker. Beckett. Danmarks Kunst. 1.(1924). 135.
-hvælving, en. {ænyd. korshvelling;
bygn.) d. s. s. -hvælv. VSO. gjennem Por-
ten, hvis Korshvælvinger kastede Lyden af

hendes Skridt tilbage. Ponf.5.55. Gnudtzm.
Hu8b.56. -hæfte, et. (1. br.) d. s. s. I. -fæ-
ste. Kongen . . rakte . . Korsheftet af sit

Sværd hen imod ham. „Sværg 1" — sagde
han. Ing.EM.I.105. sa.KE.I1.91. -hær, en.

1) [4.1] (hist, foræld.) hær, som deltog i et

korstog. GBang.EK.1.218. SaUXlV.544.
jf.: Vildmarkens Korshær: Hvid Pragt-
stjærne. Ærenpris, Smørblomst . . Alle

10 løfter de deres Skjoldmærker højt mod
Himlen: „Hver for sig og Gud med os
åWel'' AchtonFriis.D0.il1.92. 2) (m. tilknyt-

ning til bet.l og Kors 1.2j i forb. kirkens
korshær, som betegnelse for en (1912 op-
rettet) organisation inden for folkekirken, som
særlig sørger for slumarbejdet. DagNyh.^/9
1913.2.sp.5. Krak.l921.I.i65. SaUXXI.775.
-jærn, et. profiljæm med korsformet
tværsnit. TeknMarO. Hannover. Tekn. 108.

20 -kammer, et. ^ korsform et minekam-
mer, anv. ved meget store sprængladninger

(jf. -minej. Mine- ogSprængningsregl.f.Inge-
niørregimentet.(1905).46. -kirke, en. kirke,

hvis grundplan danner et kors (jf. Kors 4.io

samt -bygning, -husj. Trundhiem . . hvor
den meget skiønne Kircke, som en Kors-
Kircke er hygt.Pflug.DP.16. EPont.Atlas.
II. 298. Beckett.Danmarks Kunst. I. (1 924).
175.

30 Kor-skjorte, en. [5.i] (1. br.) klæd-

ningsstykke af hvidt lærred (oftest m. lange

vide ærmer), som bæres af (især: katolske)

gejstlige, fx. ved tjenesten i koret (jf. -kaabe,
-særk), (munkenes) hvide Korskjorter .

.

dækkedes af de sorte Kapper.HFEw.SF.
234. D&H. jf. PSeverinsen.DeretteMesse-
klæder.(1924).94.

Kors-klæde, et. ("-klæd. Tode.H.216,
Oehl.XXIV.176. PalM.V.64). (dial, næsten

40 foræld.) trekantet klæde, som (paa noget for^

skellig maade) bindes om pande og baghoved
og udgør (en del af) en kvindelig hovedbe-

klædning. Moth.K303. Fruentimmer, der
drive Handel med deres Yndigheder . .

maa ikke gaa med Kapper og Korsklæ-
der paa. PAEeib.US.568. De vare begge
i landlig Morgen-Negligee, og Sophie med
et Korsklæde under ^aikappen.Bagges.DV.
X.197. PNSkovgaard.B.93. Det var en lille

i o Bondepige i sjællandsk Dragt. Under
Korsklædet stak nogle brune, krøllede
Lokker frem. CBernh.1.52. Folkedragter.

135f. SjæUBond.76. Feilb. E8p.l87. Thorsen.

154. Kværnd. OrdbS.(Loll.-Falster).'UnB'p,
en. 2f vedbend-katteurt (hvis støvknapper
sædvanlig parvis danner et kors), Glechoma
hederaceum L (jf. -knop^. Lange.Flora.450.
VareL.^446. -knogle, en. (anat., vet.;nu
næppe br.) d. s. s. -hen. Korsknoklen. Fi-

60 borg<fcNeerg.EB.13.-knogehVSO.-Unop,
en. 2( (nu næppe br.) d. s. s. -knap. Folk
Lægem.II.ll. jf. Vedbende Korsknop.
Viborg.Pl.(1793).120. Funke.(1801).II.422.
Kor-skole, en. [1,2] (foræld.) beteg-

nelse for et par til kbh. kirker (Eolmens og
Frelsers) knyttede smaaskoler, hvis leder var

XI. Rentrykt M/l 1W9 11
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kantor ved kirkerne, og hvis elever skulde

synge ved kirkelige handlinger (jf. Kirke-
skole 1). EFont.Atln8.II.149. Kyrre&Lang-
kilde. ByensSkole.(1926).194f. -skranke,
en. [6.iJ (kirk.) skranke mellem kor og midt-

skib. Lige neden for Korskranken trængte
Menigheden sig omkring et udskaaret og
malet Træbillede af den Korsfæstede.Pon«.
HK.53. HMFenger.Erindringer.(1925 ).263.

Viborg&Neerg.nB.49. -næb, et ell.(ibet.2

ogs.) en (Kjærbøll.379. BMølLDyL.II.134.
Saaby.''). 1) (1. br.) næbform, hvor ovtr- og
undernæbbets spidser krydser hinanden. Møll
H.III.580. 2) y finke af slægten Loxia,
hvis over- og undernæb er krydset (jf. -fugi^.

E Pont.Atlas.l.627. Korsnæbbet parrer sig
midt om Vinteren. Kielsen. Naturhist. 11.

(1809).23. Korsnæb, Snespurve og Siden-
kor8-la;;t, part. adj. se u. -lægge, lo svandser,vore stadigeVintergjæster.^o^on.

11.74. det mindre KoTsu?e^b.BøvP.L347.
Loxia leucoptera, Hvidvinget Korsnæb.
OrnitholFT.1.24.
O KorHO, en. ['kmrsol {fra ital. corso,

af lat. cursus; jf. Kursus) egl.: (vædde)'
løb; løbe-, væddeløbsbane; derefter navn
paa gader i sydlandske byer (fx. Rom, Mi-
lano), hvor væddeløb ell. promenadtkørsler
fandt sted. OehLEr.11.195. HCAnd.Lll3.

især m. h. t. arme ell. ben. 'korslægge Hæn- 20 Bergs PP.9. jf.: Østergade . . det saakaldte

-led, et. [4.7] (vet.) hos hest: led mellem
hoftebenet og korsbenets vinge. LandbO.III.
306.
JKor-slntning:, en. [6.i] (bygn.) d. s. s.

-runding. Korsiutningen i Roskilde . . aner-
kendes for at være Domkirkens mest ka-

rakteristiske Parti. JLange.1.303. smst.ll.

313. Aarb.l91H.31.
kors-læg:g:e, v. [3, 5] lægge over kors;

derne over Brystet paa de Døde.Nyerup.
Tilstanden iDanmark.1 V.(1806).80. Mestren
havde korslagt sine Arme. Bang.Mi.262.

Il
nu næsten kun (især m) i part. kors-

lagt som adj.; ofte, i forb. som sidde, staa

med korslagte arme, ogs. overf., som udtr.

for uvirksomhed (jf. lægge hænderne over
kors olgn. i*. Kors 5.8 samt Arm sp.827'^^).

*Med korslagte Arme I Han som en Støtte

Strøg", der er den mellemfine Verdens
Corso i K'jøbenhavn.Kierk. 11.252. || ogs.:

(de højere stænders) promenadekørsel ell.

eftermiddagspromenade paa en saa-
dan gade. Der er Corso henne i Sieges-
allé. Brandes.Xl V.286. SaU V.245. jf.: ved
Korsotid promenerer (hun) paa Paseo
de Rocolétos i Madrid. VoreDamer.1921.
Nr.5.14.

II
(sj.) billedl. *Jeg lader mit Øje

stSi2Ler.\Vinth.X.179. *0, var du død, var 30 ile
|
langs Titlernes gyldne Corso (o: i et

Øiet slukt . .
I
Var dine hvide Hænder

smukt
I
Korslagte paa dit Bryst. CKMolb.

SD.356. hun blev siddende som en lille

Skrædder med korslagte Ben der paa
Isen. Btichh.UH.llO. Frederik II mente, at

Danmark ved at blive staaende med kors-
lagte Arme udsatte sig for at blive knust.
AFriis.BD.11.152. -lænd, en. [4.7] (nul.
br.) lændepartiet mellem hofterne over kors-

bogskab). Fønss. Tidløs.(1919).59.
liors-orden, en. [4.i] (hist.) betegnelse

for forsk, munke- ell. nonneordener, paa hvis
ordensdragt findes et kors (jf. -herre, -sø-

ster 2;. n&H. SaUXIV.543.
14or-«pir, et. [5.i] (bygn.) spir (tag-

rytter) paa en kirkes korparti. VLorenztn.
VorFrueKirke.(1927).50.
M-ors-prove, en. (foræld.) form for

benet (jf. -ryg). Moth.K303. Den sdlig 40 gudsdom, som bestod i, at anklagede og an
Mand faldt ned af sin Høstvogn paa Mar-
ken, og brød . . sin Kors-Lænd i sønder.
Cit.l731.(DSaml.VI.157). VSO. D&H.
t -Itfv, en. ^ d. s. s. -blad. VidSelskSkr.
11.58. -mand, en. 1) [2.i] (efter oldn.

krossma9r; arkais.) kristen stridsmand. Oehl.

XI.lll(se u. Kongsmand;. 2) [4.i] (1. br.)

d. s. s. -drager (i slutn.); ogs.: d. s. s. -farer.

VSO. de italienske Havnestæder (førte)

klageren opstilledes med armene strakte vand-
ret ud til siden ell. lodret i vejret, saaledes

at det kom an paa, hvem der længst kunde
holde dem oppe. SaVX.351. -palsaare,
en. [4.7] (jf. -blodaare; nu næppe br.) Ar-
teria sacralis lateralis. Viborg&Neerg.BB.44.
-ridder, en. [4.i] (foræld.) ridder, som
deltager i et korstog; ogs. d. s. s. -herre 2.2.

det, hvorfor vore Pilgrimme og Korsrid-
Pilgrimme og Korsmænd frem og tilbage 50 dere drage til Jorsal. Ing.KE.lI.89. Hans
(o: over Middelhavet). GBang.EK. 1.213.
D&H. -messe, en. [1] (f -misse. Moth.
K304. Baden.JurO. f -mis. Holb.Berg.209).
{glda. kors-, kaarsmesse, -misse, oldn. kross-
messa; foræld.) betegnelse for 2 festdage i

den katolske kirke, dels festen for korsets gen-
findeise (se u. Kors 1^ 3. maj (korsmesse
om vaaren), dels festen for korsets ophøjelse

(se u. Kors 1^ 14. september (korsmesse om

Frakke var slaaet op, saa den lignede en
Korsridders Krave. Bang.Mi.l87. -rive,
en. (forst.) skovbrugsredskab, bestaaende af
2 paa hinanden vinkelrette rækker af lod-

rette tænder, et lodret skaft og et derpaa
vinkelret haandtag. D&H. SaUXIV 543.
-ryg, en. [4.7] {jf. sv. korsrygg ; nu ikke i

fagl. spr.) d. s. s. -lænd. FhysBibl.IX.29.
VortHj.IIl.144. Smerterne i Korsryggen

høsten) (jf. hellig korsdag u. -dag 2). Moth. 60 og i venstre Side af Underlivet. Tidens
K304. fra Kaars-Mis om Sommeren til

Kaars-Mis om Høsten. Holb.Berg.209. Kath
Ugebl.1922.347. j/.korsmessedag (o:3.maj).
Feilb. -mine, en. (^^ foræld.) mine i et

korskammer. MilTeknO. -nerve, en. [4.7]

(nu næppe br.) krydsnerve (Nervus sacralis).

Kvinder.^U1926.35.sp.l. -ra»v, en. (zool.)

varietet af ræv med en sort korsformet af-
tegning paa rygqen. vAph.Nath.Vl.472.
Brehm.DL.^II72.92. || ogs. (T) om skindet.

Skindkrave, Korsræv. PolitiE.KosterbUVi
1923.1.sp.l. -skole, en. [2.8] (relig., 1. br.)
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om modgang, prøvelser olgn. gaae i Christi

Kors- Skole. Langebek. Lex. K298a. vAph.
(1764). de Christnes Ægteskab ('er; altid,

sotn Luther tit og deilig erindrer, vel en
Kors-Skole. Grundtv.B. 11.178. -skæj;, et.

(sj.) om overskæg og fipskæg, som danner et

(T-formet) kors. Schand.SF.75. 8a.TFJ.69.

t -skær, et. d. s. s. -snit 1. Skiær Brystet
(o: paa en gaas) paa den høyre og ven-
stre Side ned med et Kaarsskiær. Kletten.

NyTrencher-Bog. (overs. 1747).35. -skæ-
ring^, en. skæringssted mellem korsarme;
især (jf. Kors 4.8; hygn.) om midtpartiet i

en korskirkes tværskib, den firkløverformede
Plade, som dækker Korsskæringen (paa
Gunhildskorset). JLange.1.290. Korsskærin-

fen blev tit overbygget med en Kuppel.
V Niels. KR. II. 435. Beckett. Danmarks

Kunst.I.(1934).133. -smælder, eii.(zool.,

sj.) smælderen Etater cruciatas (med sort

korstegning paa dækvingerne). Brehm.Krybd.
487. sa.DL.III.317. '»nerve, en. 2( Galium
cruciatum (L.) Scop. (med korsvis stillede

blade). Raunkiær.Flora.^264. -Hnxt, et. 1)

(jf. -skær; nu 1. br.) krydssnit. Huden aabnes
ved et KorssQit. CGRafn.(FhysBibl.I.265).
BibiLæg. IK.324. FJCJensen. Den lille Gart-
ner. (1873). 11. 2) t skæringspunkt mellem
2 hinanden skærende linier. JBaden. DaL.
304. -soldat, en. [4.i] (foræld.) soldat,

som deltog i et korstog. VSO. -spindel, en.

{zool., nu 1. br.) d. s. s. -edderkop. ZoolDan.
III2.17. -spring;, Qt.(dans.) kunstigt spring,

under hvilket den dansende hurtigt fiere gange
slaar fødderne mod hinanden; entrechat. Sal.''

y11.342. -staaende, part. adj. spec. (bot,

nu 1. br.) om blade: korsvis modsatte. Træe-
arter.(1799 ).325. VSO. -sten, en. (mine-
ral.). 1) mineral af zeolitgruppen, som dan-
ner korslignende krystaller; harmotoin. *Den
magiske Korssteen vogter tyst I De trold-

dotnsstærkeKarbunkler,|Som inderst iDy-
hetfviakier.Recke.GXD.9L Sal.KVIII.73L
2) fen art nefrit (øksesten), som gennemskaaret
i en vis retning viser en korsformet tegning.

vAph.Nath.Vl.238. De forhen saa berømte
Korsstene fra St. Jago di Compostella.
Blumenbach. Naturhist.v. 07Mynster. (1793).
5t3. -sting;, et. (haandarb.) skraatliggende
dobbeltsting, hvor det ene sting krydser det

andet. Moth.K304. LTid.l75L350. de mo-
saiklignende Korssting. VortSj.llIl.30.jf.:
Nathuen havde Kvast i Toppen og rød
Korsstingssyning rundt om forneden.
Leop.IIT.104. -stjerne, en. (astr., nu
næppe br.) i best. f.: d. s. s. Kors 4.9. De
opdagede Korsstiernen, da de vare under
den femtende QrsLd. Reiser. 1.253. vAph.
Nath.lV.52l. -stue, en. (dial.) om (stue

i en) udbygning (korshus) paa et stuehus.

Moth.K.304. MDL.(u. Korshuus;. Krist.

JyA.lIL27. BOls.DFM.5. NordsjællF.I.llO.
-sester, en. 1) [2] f kvindelig korsdra-
ger (2). VSO. 2) [4.1] {hist.) medlem af en
Hvindelig korsorden. D&H. Sal''XlV.543.
3) kvindelig deltager i „Kirkens Korshær"

s

slumarbejde (jf. -broder 4, -hær 2). DagNyh.
V»1913.2.sp.6. I. -tag;, et. (bygn.) tagkon-
struktion, bestaaende af to sadeltage, som
skærer hinanden i en ret vinkel. OpfB.^1.268.
II. -tag;, et. (især dial.) greb ell. tag, hvor-
ved man lægder hænderne ell. armene over
kors. Feilb.jf.: Hive korstagviis. Harboe.
Mar0.168. -tavle, en. (fagl.; nu 1. br.)
landmaalingsredskab , bestaaende af en paa

10 en lodret stang anbragt træplade , hvorpaa
er tegnet 2 paa hinanden vinkelrette linier,

langs hvilke man sigter. MøllH.IV. 101.
LandmB.I.2.58.
Kor-stavning;, en. [1.4] (skol.; jf.

-læsning;. D&H.
K.ors-teg;n, et. {jf. Kors 3 samt kor-

sets tegn w.Korsl; sm/.oWn. krosståkn; især
relig.) LTid.l740.319. hugge Korstegn paa
Liigstene. VSO. Schand.lF.84. han havde

20 løftet sin Haand og velsignet hende —
med tre store højtidelige Korstegn — som
Biskoppen i Domkirken.-Jør^r.ff^.t",

|| fh a n-

ket korstegn, (i. s. s. Hankekors. LTid.
1723.377. 13 -teg;ne, v. (jf. -tegn samt
-vi(e); nu 1. br.) betegne med korsets tegn ell.

(jf. Kors 4.i; med et korsformet mærke; især:

indvi til korstog, en stor Mængde Børn,
saavel af Frankrige, som af Tydskland,
rottede sig sammen og kaarstegnede sig

30 for at giøre et Tog til Asien. Holb.Kh.698.
Kong Jean i Frankerige og Kongen i Cy-
pern (blev) begge af Pave Urbano Kors-
tegnede. Gram.(KSelskSkr.IV.142). D&H.
\\ (nu næppe br.) perf. part. brugt som adj,

Holb.Kh.693. Kongen af Ungarn (kom)
med de andre Kaarstegnede Folk til Asien.
smst.705. CD -teg;ning;, en. korsformet ieg-

ning ell. figur, (billen) har to mønnierøde
Baand paa Dækvingerne, som frembringe

40 en Korstegning imod den sorte Grund-
farve. ^re/im.Æ^?/^^. 460. t -tidsel, en.

Sf {efter ty. kreuzdistel) bakketidsel. Car-
lina vulgaris L. VSO. -tog;, et. [4.i] fit.

d. s. ell. t -e (Blich.(1920).XIX.ll) ell. f -er
(LTid.1740.319). (hist.) krigstog, som i mid-
delalderen foretoges mod vantro, kættere osv.

for at indføre kristendommen (jf.-fsirtj-færd);
især om de krigstog, som fra slutn. af 11.

til slutn. af 13. aarh. udgik fra Vesteuropas
50 kristne stater for at befri det hellige land

fra det muhammedanske herredømme, det
Pryssiske Kaars-Tog imod Lithowerne.
Gram. (KSelskSkr. IV.17). Blich. (1920).
XIX.IL Rundt om i Kristenheden præ-
dikedes . . Korstoget og vandt allevegne
den største Tilslutning. KrErsl.Oversigt o.

MiddelalderensHist.II.fl893).14. Det andet
Korstog. sm.s^^O. || tH overf. Det var jo
hende, han havde slidt for, hele hans

60 Studering havde jo været et Korstog for
hendes Skyld. Schand.SB.248. et Korstog
mod Tidens Usselhed. UBirkedal. William
Morris.(1908).l.
Kor-stol, en. [5.i] om de (i en sam-

menhængende række anbragte) bænke ell. stole

i en (katolsk) dom- ell. klosterkirkes kor, som^

11*
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benyttes af de gejstlige.

Plads i en af Chorstolene
Capelianen (tog)

ved Altaret,

blandt de tolv Disciple af den latinske

Skole, som her udførte Chorsangen. Etlar.

GH.I.192. Korstolene i Lunds Domkirke
(er) smukt udskaarne. JLange.1.15. Aarb,
1927.219.

t Korts-torn, en. ^ d. s. s. -bær-torn

(jf. -ved;. Green.UR.225. j/.: Kor s torn

-

bærrene. JFBergs.G.512. -trold, en.

(især fisk.) d. s. s. -fisk. vAph.Nath.VII.51 5.

OFMiill.ZoolPr.235. DanmFauna.XX VII.

77. -urt, en. (jf. -blomst 1 slutn.; nu
næppe br. i rigsspr.j ^ brandbæger, Senecio

(vulgaris) L. JTusch.224. vAph.Nath.VIII.
121. VSO.FolkLægem.III.61.jf.Feilb. -ved,
en. ^ d. s. s. -bær-torn. Viborg. Fl.(1793).
49. Funke.(1801).11.132. Bostr.Flora.1.197.

Warm.Frøpl.298. -vej, en. 1) [1] {jf. ty.

kreuzweg; efter lat. via, crucis; relig.) egl.

om den vej ell. vandring, som Jesus gik med
korset til Golgata; især uegl., om (valfarts-

vej med) en række af 14 (i ell. ved katolske

kirker) med mellemrum anbragte kors og
billedlige fremstillinger af scener fra Jesu
vandring med korset („stationer", hvor den
troende dvæler i andagt med tanken paa
Jesu lidelse og død). Den hellige Korsvej.
(bogtitel.1894). den store Korsvej op ad
Bjærget til Valfartskirken: „Das Kåppele".
Jørg.VF.62. || hertil ssgr. som: Koisveis-
Sind&gt. KathUgebl.1922. 348. Paa Væg-
gene (i en katolsk kirke) er der 14 Kors-
vejsbilleder af Stenmasse. Trap.*1.310.

Den smalle Vej fører langs Klostermuren,
som er prydet med Korsvejsstationer.
Jørg.Pilgrimsbogen.(1903).93. 2) (ænyd. d. s.,

oldn. krossvegr; jf. -gade) vej, som skærer

en anden vej; ogs.: sted, hvor 2 (ell. flere)

veje skærer hinanden; vejkryds. Moth.K304.
Korsveien ved den flanderske Grændse
ad Veien til Gent. Ing.VS.II.193. Lands-
byen . . bestod efter sit anlæg af flere gårde,
således ordnede, at den hele by ved fire

veje skiftedes i fire dele med en større

plads (stævne) dér, hvor vejene i byen
stødte sammen og dannede en korsvej.
NMPet.Afh.III.312. Møllen dernede ved
Korsveien. JPJae.I.174. man satte (kors)

ved vigtige Vejskel, ved Korsveje. JoAs
Steenstr.DS.70. Feilb.

||
(især O j overf., om

sted ell. tidspunkt, hvor man skal træffe et valg
mellem flere muligheder, ell. hvor flere strøm-
ninger olgn. mødes, krydses, staae paa Kors-
veien imellem det Tragiske og det Burle-
ske, mellem det Alvorlige og det Paro-
diske. Heib.Pro8.VI.35. *Til hvem jeg reg-
nes, de Servile, Liberale ?

I
Jeg staaer paa

denne Korsvei uden Qval. Bødt£6. (Michel-
angelos) ypperste Aandsværker opstaar .

.

paa den Korsvej, hvor Hellas i hans Sind
krydser Palæstina. Brandes.MB.13. OrdbS.
(Fyn). Herkules paa korsvejen, se

Herkules 1. -vi(e), v. (sj.) d. s. s. -tegne.
D&n. -vil, en. se Kortvil. -villig, adj.
se kortvillig, -vis, adv. (f korse-. LTid.

1726.65). (ænyd. d. 8., jf. glda. i korsvis, pa
korswise (Postil.159)) saaledes at der dan-
nes et kors; over kors. over Brøstet Kors-
viis ere hengende Guld-Kieder.P^w^.Z)P.
343. Smørelsen . . skeede kaarsviis paa
den Døbtes Pande. Ilolb.Kh.l27. Hun blev
. . bunden korsviis, den høire Haand til

venstre Fod, den høire Fod til venstre
Haand. Oehl.0en.(1824).11.302. Hun lagde

10 Armene korsvis over Brystet. CEw. GS.
104. Man er korsvis Makker (i sjavs). GI
Spil.41.

II
i /"orft. korsvis modsat, (bot.)

om bladstilling hos plante, hvor bladene par-
vis er modsatte, og hvor det ene par udsprin-
ger i mellemrummene mellem det følgende
par. Drejer.BotTerm.142. Hedelyng . . kors-
vis modsatte, naaleformede . . Blade. .Ros^r.

Flora.270.
||

(sj.) som adj. Korsbly . . fra

de korsvise Sammenfatninger i Vindues-
20 ruder. BornholmsSocial-Demokrat.^^hl925.1.

sp.8.

Kor-særk, en. [5.i] (sj.) korskjorte

(med korte ærmer). (Kalk.II.591). en lille

ung Præst i hvid Korsærk. Eørd.S.43. -so-
sier, en. [2.2; 5.i] fj/". -broder, -frue; ka-
tolsk-kirk.) ordenssøster, der deltager i den
officielle korbøn (mods. Lægsøster^. Trap.*'

1.314.

L Kort, en. se I. Kart.
30 II. Kort, et. [kior^i] Høysg.AG.34.36,

(tidligere ofte skrevet l^aart. Holb.Paars.92.
OeconT.IV.97.V.59. Høysg.S.51.222. Ørst.

1.173. Hrz.KIV.219. StBiile.Gal.1.4. — isæt-

i bet. 4: f Kart (Cart(e), Chart). LTid.1722,
Nr.13.7. Langebek.Breve.144. FrSneed.1.424.
JBaden.FrO.48. Ing.RSE.VI.82. f Karte.
Argus.1771.Nr.27.4). \\ fit. d. s. ell. (især i bet

4; t -er (LTid.1726.643. FrSneed.11.5. Ørst.

III.5.208. MR.1809.108.1831.12. Heib.Pros^
40 IX.171. StBille.Gal.1.4. jf.VSO. MO.) ell. f
e (Holb.Kandst.1.6. Slange.ChrIV.123. Rei-
ser.IV.42 7). (ænyd. kart, kort (Kalk.II.488.
602. V.606), SV. karta, no. kart (i bet. 4;, sv.

no. kort (i bet. 1-2); laant fra nt kort og
ty. karte, fra fr. carte (jf. eng. card, chartX
af lat. charta, gr. chårtes, papyrusblad; jf,.

I. Karte samt Kardus, Kartel, Karton, Kar-
totek)

1) (jf. ssgr. som Adgangs-, Brød-, Ernæ-
50 rings-, Fri-, Jagt-, Jærnbanekort^ blad af

stift papir, pap olgn., brugt som meddel-
else ell. tegn. Disse (bønder) kunde have et

Kort eller andet Tegn at fremvise for Skil-

lingsmanden, som derpaaloddem passere.
Argus.l771.Nr.l9.4. At skrive sit Navn paa
et Kort. MO. Ingen maa kjøre eller ride

paa Volden uden Kort. Levin, forevise sit

Kort ved Indgangen, swsf. om ogsaa hun
ikke er kommen saa vidt, at hun har faaet

60 „Kort" fraPolitikammeret (o: om en løsagtig

pige).Schand.VV.98. SophClauss.R.108.
[_

visitkort. At aflægge sit Kort. F/SO. *(den

syge) gjennemsaae den store Bunke Kort
i

Fra Folk, der havde spurgt til ham ved
J)øTen.PalM.V.321.„llvem er De?" — „Jeg
er Legationsraad ." — „Kan De be-
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vise det?" — „Her er mit Kort." Goldschm.

VlII.ll. Der blev ikke sendt Kort ud,

de bar ikke Ring, og de gjorde ingen
Yisitter. Rørd.KK.126 (jf. Forlovelseskort;.

smL: hvad i et Statsmaskineri de liar ud-
rettet, som tog Dagens Byrde paa sig,

uden at hæfte deres Kort paa. MRubin.MB.
72.

II
brev-, postkort. Jeg fik noget uven-

tet et Kort fra en Ven, der deltager i en
Kongresi ^c\iV7Qiz.RQandrup.JD.39. hun
sendte ham et kort fra Rivieraen

\
kort

med prospekter fra hovedstaden
i || (for-

æld.) liste paa posthuse, hvorpaa navne
paa ankomne breves adressater opsloges, saa
at enhver kunde hente sine. Moth.KSll. *Naar
han, med sine Breve,

| Et andet skal paa
Kortet see

|
Til Cammer-Raad Herr Neve.

Reenb.1.263. \\ være ude af ell.ga.si fra
kort og bog O/. /loW. buiten het boekje
gaan) være ell . komme uden for det omraade,
man selv kender til ell. er fortrolig med; være
ell. blive forvirret, raadvild olgn. Som Jøde
maa Jøden være ude af Kort og Bog,
naar Talen er om andet, end Handel og
Vandel. Thaar.Overs.afFBuchholtz : Mosesog
Jesus.(1813).108. Gomez: „Senoral jeg be-
der undskylde — Jeg havde isinde — jeg
kom for at —" — Hertuginden (afsides):

^Han gaaer fra Kort og Bog." (Høit) „Nu
saa forklar jer åa..'' Heib.TR.nr.96.9. Han
er allerede gaaet reent fra Kort og Bog;
skal han gallopere tilvenstre? skal han
støve tilhøire? TR.Nr.160.10.

2) (spec. anv. af bet. 1) om smaa malede
og med forskellige figurer forsynede blade,

hvormed man spiller; spillekort, fordrive
Tiden med Kort eller Terninger. Eolb.llJ.
1.5. *Saaleedes seer man Børn et Huus af

Kort at \iYggQ.Wess.21(,jf.'KoTt\iVLS}. (han
slaar) Kortene i Hovedet paa de Folk, han
spiller med. Schand.IF.166. |j overf. aaben-
barer jeg ham den (o: historien) ikke, saa
kand hånd, maa skee, bevæges til at forlade
Jomfru Leonore, og dermed forspille det
heele Kort. Holb.Pern.IIM. Kong Knud .

.

havde havt alle sine Kort nødig, før han
vandt Seier.Grundtv. Snorre. 11.197. „den
gaar ikke med mig . . forstaar De, den gaar
ikke med mig I" — „Maa jeg bede Dem
ikke raabe saadan op." — „Nu er det mig,
der sidder med Kortene (o : de gode kort).""

Esm.II.226.
)| i ent., som betegnelse for et

sæt ell. et spil kort (jf ndf. u. faste forb.).

see her har vi een af de Damer, der
blande Kortet for Emigranterne — IBlich.

(1920).X.180. Han raadspurgte Kortene,
og der laa, mærkværdig nok, en Rejse og
et Vand og hele Hjerterkortet (o: alle

hjerterne), ganske som tidligere for Otto.
Groldschm.IU.llé. Feilb. nu især om de den
enkelte spiller tildelte kort: det (vil) blive
paaskønnet af Værtinden, at De tager et
Kort, hvis De dermed kan forhindre, at

et Parti gaar i Vasken. EQad.TT.116. det
er et daarligt kort, jeg sidder med

i ||
(nu

^' ^^'fjf- ogs. Tre-, Firkort olgn.) det at spille

kort; kortspil, kort og terning er ond
gerning. Moth.K311(jf. Mau.9411). Sant at

sige, da blev jeg kied af dend lumpen Di-
sput, vi havde udi Kortet. Holb.Bars.IlLl.
*0m natten de til Slottet kom,

| Sig hviilte

smaa og store, I Foruden nogle Pager,
som

I
Ved Kortet drak og sore. Kom

Grønneg. Y.42. I Kort gielder intet Bro-
derskab. VSO.(jf. u. Kortspil i;. Feilb.II.

10 5786«». splid i kortet, se Splid. || blan-
de kort, 1. i egl.bet., se I. blande 2.2. 2.

overf. den Franske Resident der i Lan-
det, Moulier, vidste at blande Kortet saa
godt, at det Mode, der var udskrevet til

den 4 Febr. 1668 . . blev . . opsat indtil

den 20de. LTid.1749.304. Samvittigheden
havde blandet Overtroens Kort, lagt dem
op og faaet ud deraf, at nu havde hun
kun en hsilv Sjæl. HCAnd.VII.54. PalM.

20 IL.II.67. jf. ovf. sp. 169^' \\ blankt kort,
se blank 7. || forpasse, forspille kort,
se forpasse 3, forspille l.i.

|j
give kort,

se I. give 1.3. jj gode kort paa haanden,
se Haand 9. jj høje kort, se H. høj 6.2.

||

kaste kortene, se H. kaste 5.2. || kigge
ell. se (en) i kortene (nu næppe br.i rigs-

spr. kortet^, egl.: (stjæle sig til at) se,

hvilke kort en (anden spiller) sidder inde

med; overf.: trænge ind i, gennemskue en
30 andens hensigter ell. planer. *det veed jeg
og kand sige,

|
At man en Øvrighed i

Kaartet ey maa k\ge.Holb.Paars.92. Der
var en Aften Selskab hos min Fader, og
der blev spilt Qvadrille . . Jeg stod .

.

bag en . . anseelig Rangsperson . . og keeg
ham i Kortet. Rahb.E.1.30. *Ei let i Kor-
tet Makkeren at kige,

|
Ved Spillet først

man mærker, hvad han har. Blich.(1920).
YII.72. James Gray, der havde seet ham

40 dybt i Kortene, og som han ikke kunde
skuffe ved noget Slags Forstillelse, vilde
blive ham en farlig Modstander. Hauch.
V1.275. Publicum er endnu for langt til-

bage i philosophisk Dannelse, til at kunne
see Charlatanen i Kortet. Heib.Pros.1.459.
Vorherre lader sig ikke saadan kigge i

Kortene. Baud.GK.21. || knibe kortene
(kortet), se HL knibe 3.2.

|| f lege kort,
d. 8. 8. spille kort (jf. Kortlegj. Moth.L84.

50 Herman Wrangel, med hvilken Kong
Gustav sad og Teegte Kort LTid.1753.163.

li l8e§fge kortene paa bordet ell. op
(D&H.), egl. lægge kortene fra sig, saa de
andre deltagere kan se dem; overf.: lægge noget
aabenlyst frem; ikke skjule noget. Høfd.Rous-
seau.(1912).13.0Benzon.FrieHænder.(1908).
150. jf. : Slagordene (i et politisk felttog ) var:
„Retning til Venstre", „Plan, Sammenhold,
Disciplin", „Kortene paa Bordet**. Hørup.

60 1.6.
II

et slag, spil kort, se Slag, SplL

IJ
saa snart faar de ikke tre fire Skaaler

(o: kaffe) til Livs, førend de strax faar

lyst til at spille Kort. Holb.Bars.1.6. sa.

Kandst.III.4. Høysg. S. 51. Han spillede

gierne Kort og Tærninger og vant ofte.

Oehl.Øen.(1824).II.169. overf.: nu spiller
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}eg mit Kort saaledes, at hånd skal self

tigge mig om Jixulestue. Holb.Jul.6se. Al-
drig havde der nogen saa forvirred et

Kort at Spille som jeg har! Vi slipper
aldrig saa snart af een Ulycke førend vi
er hildet i en anden. KomGronneg. I.S21.
Worm.Sat.7. Under Krisen 1804 nærede
Chr. Reventlow Mistanke om, at Kaas
først og fremmest spillede sine egne Kort.
Limmld.KF.1.93. jf.: under Tripoliskrigen
indtog (Rusland) en langt mere italiensk-

venlig Holdning end Frankrig, der sta-

dig spillede paa det islamiske Kort. Tihk.
1928.1.823. især: spille sine (ell sit;

kort godt, slet osv., opiræde kløgtigt,

uforstandigt osv. mangen een Pilatus . .

spiller . . sit Kort ilde og forgriber sig

SKSimme\\g.Hørn.Moral.I.92. *Kand Bru-
den spille vel sit kort | Kand hun hans
hierte vende. Kom Grønneg. V.62. Du har
spillet dit Kort bedre end jeg. Du har
en Høne at plukke med mig. lng.EF.XIII.
167. Det er sandt nok; men — du har
heller ikke spillet dine Kort klogt. Hrz. V.

36. Schand.IF.43. Feilb. spille sine sid-
ste kort olgn., overf., om afsluttende virk-

somhed, handling. *saa har i Danmark Ul-
feld

I
Spilt sine sidste Kort . . ( Saa bli-

ver Ulfeld landsforviist. Oehl.D.122. med
Selvopholdeisens Drift orienterede han
sig. Han maatte forsøge det sidste Kort
i sit Spil. Altsaa til Madame de Monte-
spdin. Schand. IF. 198. \\ sætte paa eet
kort, egl. om indsats i kortspil; overf., om
vovestykke olgn. Han tog (200 dukaier)^ og
til min store Forbavselse satte dem alle-

sammen paa et Kort. PrahlAH.1.117. det
gjør mig ondt for den stakkels Casimir,
der har sat sin Lykke paa dette Kort.
Eauch.I.417. Hele Drift Qvæg, Bønder og
Bøndergaarde bleve satte paa eet Kort
og t&bte. ECAnd.VL171. PFaber.VV.5. Da
fik han en Dag den dristige Tanke, at

sætte hele sin Fremtid paa ét Kort —

,

det maatte saa briste eller hære. Bergs.
FM.lOl. jf.: jeg (havde) sat alle mine Kort
paa Edmund Hall som den Skyldige i

Mordet paa Elly Johnson. JVJens.H. 72.

3) fj/. Kortblad 3; væv.) gennemhullet
hlad af dobbelt papir til bestemmelse
af iraadenes gang paa jacquardvæven.
Sal.KyiII.456.

4) (jf. ssgr. som Danmarks-, Himmel-, Is-,

Land-, Maane-, Stjerne-, Sø-, Vejr-, Ver-
dens-, Vindkort; ofte m. flg. præp. over ell.

(nu næppe br.) af (Heib.Pros.IX.177) ell.

t paa (Slange.ChrIV.128)) blad, hvor-
paa der er aftegnet fremstillinger
(grundrids, planer)i formindsket maale-
stok af geografiske ell. astronomiske
forhold. Kort . . kaldes en aftryk af ver-
dens dele. Moth. K311. Bugge fremlagde
Chartet over Amager og oplæste sine
Operationer. Luxd.Dagb.I.174. et nyt Kaart
paa Norge og Sverng. Slange.Chr.IV.128.
de forskiellige Korter, hvorpaa jeg har

giennemreist det (o: Svejts) selv i For«
veien.Ba^^e«.Dr.7Z..596'.Hangaaerdogvel
ikke og glemmer hvad han nar lært jpaa
det historiske Kortl Grundt v.E.37. •Ven-
ner, seer paa Danmarks 'Kovi.Rich.YL.3.
Mer skal Kigges paa Kortet for Grunde
og ^Væv. Drachm.UD.353. \\ overf. (Georg
Brandes) spreder et Kort ud af Sindstil-

stande og Typer, af Individualiteter og
if)lA.enneskeT.ÅGarde.DanHkÅand.(1908).30.

Mplat, voksende kort, se plat, vokse.

jf. Flagkort: Kort over søfarende Na-
tioners F\ag.OpfB}Vn.78.

IIL kort, adj. [kmrd] Høysg.ÅG.lO.
\\

(arkais., sj.) korten. *efter korten Frist.

OehlXV.233. jf. Mikkels.Sprogl.174. |] adv.

d. 8., jf. ogs. kortelig, (glda. sv. no. kort, fra
mnt. kort (ty. kurz^, af lat. curtus; jf. Kjor-
tel II om hjemlige nordiske ord for „kort" jf.

20 stakket og oldn. skammr (se skæmte^)
1) om udstrækning i rummet. I.i) som

kun har ringe længde, første Gang, ieg
havde faaet korte Klæder. Æreboe.l 3. Fra
København til Berlin er kun en kort Rejse
..men hvilken Afstand alligevel I Det er
et Flyt fra en af Europas Udkanter . .

midt ind i et . . Verdenscentrum. Ipsen.

GB.II.1. Herreeykle . . højre Pedalarm
kortest og indrettet til et stift Ben. Po-

^litiE.KosterbVNil924.1.sp.2. \\ talem. Om
den, som overpas hår forkortet sin Tale,
pleyer nogle at sige saaledes: Han bru-
ger den korte Aln at maale ud med. .^j^-

8ted.Rhetor.25. kort er høneflngt olgn., se

Høneflugt.
II

billedl. jeg tænker, paa en
kortere véj at nåae mit hensigt, ^øi/s^^.

AG.27. *Kort er den længste Livets Vei-
Oehl.LJI.277. f holde (en) kort {efter

(m)nt. kort hol(d)en, ty. kurz halten, jf.
^0 fr. tenir (de) court; egl. m. h. t. korte baond

ell. tøjler, jf.: Holde hesten an, kort. Moth.
II175) ikke give (en) megen frihed ell. selv-

stændighed. Hendes Farbroder, en gam-
mel egensindig Mand, hvis Gaard i Een-
somhed lignede et Fængsel, holdt hendfr
meget kort, og undte hende kun sielden en
liden Fornøielse. JFSchlez.Bøgelund.(overs.
1803).83. jf. (m. lign. grundbet.) kort an-
bunden w. anbinde 2.8.

||
(l.br.) om legems-

10 højde, kort af Person, undersætsig. v^joA.

C/ 7o .9j.*Lidt kort og corpulent haner.PaiJf.
IV.11. jf. gøre en et hoved kortere u.

Hoved 3.1.
II
(især i mere fagl. spr.) om plan-

ter. Sæden . . bliver kort i Straaet og set-

ter smaa Ax.JFPrahl.AC.56. Sæden er i

Almindelighed kort i Yext. smst.76. Kort
HsiYTe. LandbO.II.550(jf.u.E&vTe 1). Hal-
men er kort. D&H. Hakkelse kan være
„kort" eller „lang" o: Straaet kan være

60 skaaret i kortere eller længere Stykker.
SaUX.669. kort kaal (ogs. skrevet i eet

ord: Feilb.), (nu kun dial.) grønkaal som ret

(mods. Langkaalj. lang Kaal, kort Kaal,
SnnrkaRl. PAHeib.Sk.il. 120. || kort ka-
non, skyts, se II. Kanon 1, Skyts. || kort
kjole, se Kjole 1.4. || den korte kniv.
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8€ Kniv s;?. 858^*.
II
kort oktav, J" om det

forhold, at der i den dyhenie oktav paa et

klaver ell. orgel (og andre instrumenter iaær

fra 16.-17. aurh.) mangler visse toner. Mu-
sikL.(1801).177. Musikkat.92. || trække
det korteste straa, se Straa. || kort
stød, (billard.) klapsiød. D&H. || søge
kort, (jæg.) om hunden, der ikke gaar ret

langt bort fra jægeren. Frem. ^*/il 927.om-
slag.2.

II
korte varer (ofte skrevet i eet ord:

at.1735. (AarbVejle.1924.135). Krak.1923.
11.652. TelefB.1928.sp.ll70) (sv. kortvaror

;

efter ty. kurzwaren) Y varer, der (som isen-

kram- og galanterivarer) sælges stykkevis,

mods. varer, der vejes ell. maales. HandelsO.
(1807). 90. VareLy446. jf: Købmand K.
handlede med „langt og kort** i den ene
Ende af Stueetagen.Wied.BS.ll. t.2) som
ikke rækker langt; især om sanserne, navn-
lig synet (jf.liortsynet). det (er) mere end
eengang . . vederfaret mig, endog med mit
korte Syn, paa Auditoriets Bænke . . at see
Peblinger, der hverken kunde eller vilde

lære noget. Rahb.E. V.337. || billedl. *Alle,
1

Hvis korte Blik til Rum og Tid er bundet.
Bagges.V.8. Sidse Maries todsede Løgnag-
tighed reiser sig nok af hendes svage For-
stand eller af hendes korte Syn. JSchmidt.
OleKollerødsLevnet.(1839).14. »Skyggen og
Lyset er godt fordelt, | men Menneskets
Syn er kort;

|
vi glemme at tage Lyset

med,
I
hvor Skyggen synes for sort. Kaa-

lund.342. \\ overf., knyttet til abstr. subst. al

den Aftræk, som de hidindtil har havt
hos Fremmede, har kun været grundet
paa andres korte Indsigter og Skiødes-
løshed.OeconT.J//.59.Ved med deres korte
Forstand at indrette sig, som de kan sy-

nes, det er nyttigst fra Tilfælde til Til-

fælde . . opnaar de kun at skabe stigende
FoTv\Timg.Starcke.VK.129. talem. (nu sj.):

langt haar, men kort forstand (o: om. kvin-

derne). D&H. (have) en kort hukom-
melse, se Hukommelse 4. jf.: jeg var jo

immer saa kort for Hukommelsen de
Gange, jeg skulde til Bys.Valløe.D.102.

1.3) {jf. ty.knrze briihe, fr. court-bouillon;
især kog. (nu næppe br.) ell. farv.) om fly-

dende stoffer, især fødemidler: forholdsvis
jævn og tykflydende ell. (i videre anv.)
rig paa kraftige, nærende bestanddele: stærk,
kraftig (mods. tynd^. om Søndagen fick
vi noget Oxe- eller Bede-Kiød med en
kort Sauce over. Seidelin.38. farve i en
kort flotte (d: et mere koncentreret farve-
bad). OrdbS. Man veed, atenkortSuppe
kogt paa Catharineblommer, med de saa-
ledes afkogte Blommer til, er et bruge-
ligt men lemfældigt Laxativ i heftige Syg-
domme. Tode.ST.(1799/1800).14. jf. Kort-
suppe. ilfo//i.Z508. overf.: skal jeg ha fat

paa en Stok, skal jeg gi jer kort Suppe,
og prygle jer døgtig Sii.KomGrønnegJ.103.

IJ
(især kbh.) om smør olgn.: smuldrende:

ikke tilstrækkeligt sammenhængende.
|j

Uf- iy- kurzer mist, eng. short dung, ma-

nure olgn.; landbr., nu 1. br.) om staldgød'
ning: som (indeholder korte plantedele (halm
olgn.) og) er i fremskreden gær in g. Stald-
møg bruges enten frisk eller forraadnet,
det første kaldes det lange og det andet
det korte Møg. FhysBibl.XI.355.

2) om udstrækning i tid. 2.1) som
ikke varer længe. *Vort Levnet er kun
lnoTt. Holb.Paars.l5. *Den Dag saa kort,

10 den Nat saa lang
| Forandrer sig

| Saa
lempelig. -S<m6.67. *Din Frist er kort,

|
Vil

ikke i Galgen du lære Tysk,
| Saa pak

dig honl Grundtv.PS.VI.236. *0, Liveter
dog yndigt,

|
Ak, men det er saa kort.

\Vinth.HF.251. Saa sørge de sammen den
korte Sorg.Kierk.ni.66. *Nuet gav dig at
dvæle og fare

|
i et evigt og kort Mund

mod Mund. JVJens. Di." 103. Staalarbej-
derne . . og efter dem Arbejderne i Kul-

20 minerne, havde den korteste Levetid. iV^a-

tionaløkon Tidsskr.1.36 7. gøre kort besked,
justits, proces, se Besked (4.2), Justits,

Proces, gøre pinen kort, se Pine. in-
den kort tid, se inden 6.1-2.

|| talem. li-

vet er kort, kunsten er lang {efter lat.

ars longa, vita brevis) Heib.Foet.VI.129.
*Handle vi skal, saa den Dag i Morgen

|

Ei seer os der, hvor vi stod i Gaar.
|

Kunsten er lang, og kort er Livet. Hauch.
30 SD.I.250. FalM.IL.1.43. Mau.4987.5124,

Arlaud.59. jf: Livet er for kort og Kon-
sten for lang til at Man kan stole paa
Læger. Grundiv.Saxo.III.414. || som adv.
Kort derefter. Moih.K309. *en Hustru,
som jeg ikkun havde kort. Falst.0vid.107.
*Du Sommerens Gjest (o: storken)\ dvæl
ikke for kortl

|
Velkommen du favre Tid,

jeg elsker saa sasirel Jng.RSE.VIJ. 241.
*Aarets Løb har sin Lov, | der blev lyst

40 i vor Skov — | ak, hvor kort, indtil alt

er Stormens Rovl O/fosew.S.54. den her-
lighed varede kun kort, se Herlighed 1.

(nu næppe br.) ved verber, der betegner for-
andring i tilstand, angivende, at den for-
andrede tilstand ikke varer længe. *i Øiet
vendte

|
Den Ild tilbage flux, som kort

forsvandt. Oehl.DM.105. *Jeg ham kort af-

løse (0: overtage hans post) vil. 8a.Aml.231.

II
{efter ty. vor kurzem, binnen kurzem;

50 nu sj.) styret af tids-præp. for kort si-
den, for nylig. vAph.(1764).190. Ørst.Brl.
45. (paa Søborg slot) var det, gamle Her-
tug Adolph af Holsteen for kort siden
endnu sad fangen. Jng. VS. 11.46. inden
kort, se inden 6.2. Han har sit Regnskab
at klare for den evige Domstol, ligesom
vi alle en Gang faa det, om kort eller

længe. Eriksholm.S.47.
\\

(sprogv. ell. metr.)

om sproglyd, især vokaler, ell. stavelser, deris
60 (o: stavelsers) Vocåler ere lange eller korte.

Høysg.AG.8. smsi.lO. VSO. VilhThoms.GS.
45. kort i, se Isp.P^. \\ korte penge {efter

eng. short-money) T penge til laan for kor-

tere tid. Pengemarkedet: „Korte Penge"
Ay,-4.'UYiCt.DagNyh.^Viil923.9.sp.5. || kort
sigt, se Sigt.

II
kort veksel, T veksel,
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som i løbet af faa dage forfalder til betaling.

HageMOOl. Sal.^XIV.551. 2.2) om tale,

ytring, fremstilling: kortfattet, beflitte sig

paa kort tale (1871 : Korthed i Udtrykket;.
2M.akk.2.32(Chr.VI). Det Sprog er skiønt

at bruge om Vinteren, thi det er saa kort.

Bolh.DB.V.4. *I selv har mig forbudt at

gjøre Omsvøb, | Saa vil jeg være kort.

Heib.Poet.1.143. Dette mit Brev her kan
da godt gjælde for fire af Deres, derfor
vær endelig ikke saa kort (o: i Deres næste

brev)\ HCAnd.Breve.1.4?. (skrifter) hvilke
ikke udmærke sig ved Liv eller kort KIslv-

Yied.JohsSteen8tr.HD.202. kort begreb,
indbegreb, se Begreb 2, Indbegreb 2.2.

kort og fyndig, se fyndig. || som adv.

(japanerne) skrive meget snart og færdig
med en Pensel, og befatte deris Skrifter saa
kort og udtryckelig, at det er at forundre
sig over. Pflug.DF.589. Hs. Mayestæt sva-

rede kort. Klevenf.BJ.90. fatte sig kort,
se II. fatte 5.3. kort og knapt, se HI. knap
3.5.

II
indledende et sammendrag (resumé) af

noget i det foregaaende: med faa ord; i (al)

korthed. 1. (nu l.br.) kort: Bagges.1.24.

Mennesket har Sandser, Organer, Circu-
lations-. Digestions-, Nerve-System o. s. v.,

kort, alle Betingelser for det dyriske Liv.

Heib.Pros.I.308.*kdi\å mig svag og kald mig
dum,

I

Kort, hvad Du vil! Winth.Digtn.259.
JurFormularbog.^210. 2. kort og godt
(jf. ty. kurz und gut^: kort og godt, en
ilde gift Pige er dog alle Tiider bedre
faren end et vel underholdt Boelskab.
Biehl.DQ.III.39. *De sætte Penge til —
og kort og godt,

|
Med dem maa jeg be-

standig holde Huus. Hrz. VIII.33. erklære
noget kort og goåt. Ludv.151. 3. (nu 1.

br.) kort at sige, fortælle olgn. Moth.
K307. Gram.Breve.145. hverken tør (de)

helligholde Søndagen, ikke heller korse
sig, og endnu mindre tale om Christo,
siunge en Psalme eller paakalde Gud:
Kort at sige, de tør ikke lade sig det
allerringeste merke om den Christlige
Religion. LTid.1728.237. de agte, kort at

fortælle, at tage alle Ting i Fleng. sms^.

1745.36. Feilb. jf.: Maaden paa Execu-
tioner er, kort at udføre, denne. Kyhn.PE.
81. 4:. kort ssigt: Moth.K309. detérvarmt
i Luften, Kahytten er lille, vi ere ti Per-
soner deri — kort sagt: noget vellug-
tende kan være saare nødvendige. Bagges.
L.I.7. „Dyr, Harer, Østers, Æbler, Viin-
druer." — „Kort sagt al den Høflighed,
man kan vente af en Frugt- og Vildt-
handlerske." Heib.Poet. V1.26. jf. : hvad mig
angaaer, da er det kort sagt: hjem gaaer
jeg paa ingen Maade. Grundtv.Snorre.il.
818. 5. (nu næppe br.:) kort u.å(og8.i eet

ord kor tud. Moth.K309. KomGrønneg.I.
70. jf. Feilb.). „Ahl Saa hør mig dog med

** — „Ney, jeg vil kort ud hvercken
høre Jer eller see Jer for mine Øyen."
KomGrønneg.1.209. HansUndersaatter suk-
kede efter deres forige Tryghed og Lise;

de vilde kort ud ikke være flere Aar i

Faren for Søe-Stædernes Plyndren. Gram.
(KSel8kSkr.IV.179). Capitainerne ogBaads-
folkene sagde kort ud ney. Slange.ChrlV.
1264. *Kort ud, intet uden Vee

|
Kom-

mer fra Misundelse. Clitau.PT.38. jf. kor-
te nsud (d: absolut). OrdbS.(Langeland;
sml. nt. kortens, ty. kurzens^.

||
gøre kort

ell. (nu kun) gøre det kort (f kort og
10 godt.vAph.(1759).149.228.jf Moth.K307),

være kortfattet. Udj Pest og smitsomme
Sygers Tid skulle (præsterne) i Kirken
giøre kort og kun half saa lang Ligpræ-
diken som ellers. DL.2—10—3. Éolb.Paars.
68. jeg beder, ærværdige Pater, vil giøre
det kort; thi jeg brænder af Begiærlighed
efter at vide, hvad det er. sa.Pem.lII.l.
Men, at jeg skal giøre kort, giver jeg mig
den Frihed at sige, det bemældte Ord .

.

20 er kommen her ind fra Engelland. Gram.
(KSelskSkr.II.88). Men at giøre kort: Da
udvirkede denne Eftertanke . . at de (sven-

ske) indtraadde iglen i nogle Samlinger
med de Danske. Slange.ChrlV. 1349. jf:
*hold Dig ved min Side, | Ellers gjør jeg
det kort (o: slaar jeg dig ihjel). Holst.1.148.

2.3) om sindsstemning, optræden olgn.: ha-
stig; utaalmodig; ogs.: kold; uvenlig.
Leander, (meget kort) „God Dag." Jacobi.

30 (Skuesp.IV.175). Qvinden . . gav Kongen
korte Ord, fordi han vilde bede hende om
at amme sine Slegfredbørn. PMøll. 1.153.

„Jeg var vist lidt kort mod hende i Gaar,"
tddnkte \i2in.SHolst.Stefanie.(1902).143.\\især

i forb. kort for hovedet {jf. ænyd. kort
for panden, sv. kort om huvudet, ty. kurz-
kopfisch, eng. short about it) afvisende; ikke

indladende; ogs.: (som let bliver) hidsig. Den
Karl er kort for Hovedet. Holb.Arab.6sc. F.

40 er ogsaa kort for Hovedet; det ene Ord ta-

ger let det andet.OeRZ 711.50. Hun søgte
ham et Par Søndage i hans Hjem . . hans
Moder . . var meget ordknap og kort for
Hovedet og sagde, at hun ved Gud ikke
vidste, hvor hendes Søn Yax.Schand.SF.
171. Blaum.AH.3. 2.4) om tempo; især:

dels om aandedrættet (jf. kortaandet^.
*Var ei saa kort mit Aandedrag,

|
Jeg

havde sagtens sunget tiere. Winth.HF.8.
50 *Hans Aande blev kort. Drachm.STL.154.

*det er min Styrke, der svigter,
|
Mit

Veir, der bliver for kort. Becke.GND.30.
dels (rid.) om gangart: kort galop, se

Galop 1. kort trav, se Trav. || kort sø,
{ænyd. d. s.; jf. ty. kurze see, wellen) ^ om
bølger, som følger tæt paa hinanden og hur-
tig brydes; krap sø. Scheller.MarO. D&H.
II
gøre kort omkring, se omkring.
3) (uden for faste forb. 1. br. i alm. spr.)

60 i videre anv., for at betegne noget som util-
strækkeligt, mangelfuldt ell.svigtende.

3.1) (nu næppe br.) om person: som ikke
formaar, som mangler evne til at ud-
føre noget; i forb. (være) for kort til. Vil
hun ikke passe paa sig selv, saa est Du med
al Din Flid og Umage alt for kort dertil.
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Luxd.(Skuesp.VIL446). *Du er for kort til

mig at kunde lære
|
At kiende Ahnelser.

Wess,14. 3.2) løbe kort af {efter eng. lun
short of) ^ komme til at mangle, faa man-
gel paa (noget, som er sluppet op). Stats-

isbryderen . . indbugserede Kulkompag-
niets Damper . . som var løbet kort af Bun-
kerk\iLBerlTidM/il924.Aft.7.sp.5. 3.3) i

nogle faste forh. efter præp., især; komme
til kort (sv. komma till korta; efter (m)nt.
to kort, ty. zu kurz kommen, livor zu har bet.

„altfor'')ell.\')s.ommQ for \LOYt(VSO.)ell.
(nu kun dial.) til for kort (oftest skrevet

forkort ell. Forkort; se ogs. Kalk.I1.600)
(DL.5—2—62. Junge.379. VSO.II.189.
Grundtv.Saxo.II.7. ZakNiels.NT.52. Feilb.

Esp.428), ikke kunne klare sig; blive over-

vunden; komme i forlegenhed, vil band synge
i Kap med mig, saa kommer hånd til kort.
Holb.Er.1.4. *Du komst til kort . . hvis

|

Du dræbte Norges bedste Ungersvende.
Oehl.HJ.oS. *For silde jeg seer det, jeg
kom tilkort,

|
Jeg føler, hun mig forag-

ter. Heib.Poet.X.294. Den digtede Fortæl-
ling hverken skal eller kan kappes med
eller søge at erstatte den virkelige Hi-
storieskrivning, saa kommer den uund-
gaaelig til kort. Schand.0.11.222. især tid-

ligere spec. om økonomiske forhold: (pengene)
bieve saa mærkelig formindskede, at jeg
frygtede, jeg kom tilkort. Overs.afÉolbLev-
ned.181. Givet min Revers til Berregaards
Skifte-Commissarier at være ansvarlig for
de 1200 Rdr., som Christoffer blev udbe-
talte, i Fald Creditorerne komme tilkort.

Luxd.Dagb.I.414. om Material-Forvalteren
paa sine Regnskaber kommer noget til-

kort, eller bliver noget skyldig. S^am^e.L
162.

II t være til kort (paa), lide man-
gel (paa); være daarlig forsynet (med). Da
tillige Monsunskiftet hver Dag kunde ven-
tes, og jeg, som før meldt, ligeledes var
temmelig tilkort paa Provisioner af Brød,
maatte jeg . . skynde paa min Afreise. 5^
Bille.GaULSO.

\\ f ske til kort ell. for
kort (DL.5-~2—68. Slange. ChrIV. 940.
1082) ell. til for kort (smst.761), egl.m.
tings-subj. ell. upers. samt m. (personligt)
hensobj., ogs. (ved konstruktionsændring) m.
hensobj. gjort til subj.: ikke faa (fuldt ud)
hvad der tilkommer en; lide uret; blive for-
fordelt, at see til, at intet foregik, som
dennem udi deres Privilegier og Rettig-
heder kunde skee til kort. Slange.ChrIV.
77.

II tgøre (en) for kort, forurette, be-

drage (en). Moth.K307.
Kort-, i ssgr. 1) (sj. Korte-, se u. Kort-

leg, -mager. — Korten-, se Kortspil(ler)). af
II. Kort, fx. (foruden de ndf. medtagne) til

II. Kort 2: Kort-fabrik(ant), -kasse, -pak-
ke, -stempel, -stempling, -udsalg, -æske;
til II. Kort 4: Kort-etui, -gemme, -handler,
-mappe, -oplag, -rulle, -samling, -skab,
-trykker, -trykning, -udgiver, -udsalg. 2)

(t Kurts-, se -gevær, -snabel, f Kor(t)s-,
^e -vil(lig); jf. ogs. Kortevarer u. III. kort

1.1 slutn.). af III. kort; udeladt er bl. a. en
del (især fagl.) adjektiviske ssgr., hvis sid-

ste led er afl. af et subst., som kort-armet,
-benet, -bukset, -fingret, -fodet, -halet,
-hornet, -leddet, -liniet, -neglet, -rygget,
-skørtet, -snudet, -straaet, -trøjet, -uldet,
-ærmet, -øret. -aande, en. [III.2.4] (1.

br. i alm. spr.; alm.: Kortaandethed^ det at
være kortaandet; ogs. mere spec, om besvæ-

10 ret aandedræt som sygdom (dyspnø, astma
olgn.). Moth.KSOS. Trangbrystighed og
Kort-Aande. Agerbech. FL. 169. Viborg&
Neerg.HB. 68. Caspari.Huus- ogReiselæge.
(overs.l828).90. man (kunde) se ham med
små Mellemrum standse under Anfald af

en Kortånde, som han med stor Selvbe-
herskelse søgte at skjule for uvedkom-
mende Blikke. Blaum. Sk. 209. f -aan-
delse, en. [III.2.4] d. s. Sygdommen be-

20 gyndte med en Hoste, der fuldkommen
lignede en simpel Catarrh uden synderlig
Smerte eller KortsLandelser. BiblLæg.1818.
33. -aandet, adj. [III.2.4] [-,(nn'8f] som
har vanskelighed ved at trække vejret; stak-

aandet; forpustet. Moth.K308. hun begriber
det ikke . . hvorfor hun bliver saa kort-
aandet, eller hvorfor hendes Kinder blusse.
Ew.(1914).II.82. Efter en Pavse gjorde Mr.
W. et tilsyneladende ligegyldigt Spørgs-

30 maal . . det kom kortaandet, ligesom efter
pinlige eller ængstelige Tanker. Goldschm.
VII1.194. Oldingen (har) Øje for, at han
hurtigt bliver træt, at han er kortaandet,
naar han har anstrengt sig lidt. OBloch. D.^
1.126. -aandet-hed, en. ('\ -aandig-hed.
PhysBibl.II.73). [III.2.4] d. s. s. -aande./?ofe«.

VI.152. Panum.178. VortHj.111.193. -a^-
tiff, adj. [III.2.2] (nu kun dial.) temmelig
kortfattet. POBrøndst.B.165. Feilb. -bil-

40 lede, et. [II.2] (1. br.) om (billedet paa et)

billedkort VSO. Kortbillederne, som man
har dem i Hjerter, Ruder, Kløer og Spar.
HCAnd.(BerlTid.'yiil925.Sønd.l.sp.l). MO.
-blad, et. [II] om det enkelte stykke pap(ir),
karton osv., der bruges som ell. udgør et kort.

1) (sj.) til II. Kort 1. *en forglemt Visit, et

lidet Kortblad,
| Der ikke blev ham rakt

i rette Tid,
| Var nok, for ham til Raseri

at drive. Hauch.D V.IIL235. 2) til II. Kort 2
50 (jf. -brev;. Moth.K311. Det sidste Bedra-

gerie bestaaer derudi, at hun giver sig i

Spill med ham, og paa et Kortblad vin-
der all hans øvrige Velfærd fra ham.JToZfr.

Ep.V.''22. Heib.Pros.IL371. Drachm.STL.
199. Feilb. || i sammenligning ell. billedl. anv.

Jeg skal være Mand for, at kuldkaste alle

Eders høye Anslag, ligesaa let som et

Taarn, der er bygt af Kortblade. Ji^PawWt.
SB.18. *Hiin gamle Dame,

|
Hvis Hjerte

60 hænger ved et malet Kortblad. Hauch.
DV.III.171. 3) (væv.) d. s. s. II. Kort 3.

Vævekon8t.7. 4) (især fagl.) til II. Kort 4.

et Kortblad, hvorpaa Kjøbenhavn var &f-

tegnet.CLStrøm.U.103. Sal.^XV.353. -bojc,
en. [II.4] (især dial. ell. hos sprogrensere)

bog med landkort; atlas. Kortbog eller nyt

XI. Rentrykt «/, 1929 12
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geografisk Atlas til Brug for Skolen og
[jemmet. Ud g. af ^. C. Rom. (bogtitel. 1882).

Skolebladd.'^hl897.1.8p.2. Skjoldb.KH.185.
Feilb. -b<>rd, et. 1) [11.2] (nu næppe br.)

spillebord. Moth.KSll. VSO. 2) [II.4] (fagl.)

bord til at lægge (land-, 8ø-)kort paa. Kort-
bord (i et Bestiklukaf). (Sc/te/Zer.ilfarO.
-brev, et. [II.2] {jf. ty. karten brief; nu
kun dial) d. s. s. -blad 2. Moth.KSll. VSO.
Feilb. -buk, en. [III.l] (zooL; 1. br.) be-

tegnelse for de korte træbukke, fx. Lamia
textor. Cuvier.Dyrhist.il.21 7. Brehm.DL.
II1.33 9. sort kortbuk, Tetropium luri-

dum. Sparck.ND.382. -celle, en. [III.l]

(bot.) celle med omtr. lige stort tværmaal i

alle retninger ell. langstrakt, men ikke spidst

tilløbende, med brede vægflader; parenkym-
celle. Warm.Bot.201. SaUXIV.SdO.
korte, V. ['kmrria] Høysg.AG.138. -ede.

vbs. (1. br.) -ning ("VSO. MO. jf. Aarekort-
ning; ell. f -else (Moth.K310. VSO.). {ænyd.
d. s., fsv. korta, jf. mnt. korten, ty. kiirzen

;

afl. af III. kort; jf. kortne)
A. trans.: gøre kortere.

1) til III. kort 1. korte klæderne. Moth.
K309. Kongen . . ramte Halen og kortede
Fjedrene (paa falken). Grimdtv.PS. 1.481.

i pass.: Da begynder Halen (o: hos hale-

tudser) selv . . at kortes og tage daglig
zX.LTid.1738.262. *en Kappe . . der kor-
tes fage. CKMolb.Dante.IlI.130. En Ands
Ben kan, siger Kwang . . skønt korte,

ikke strækkes uden Smærte for Anden,
og en Tranes Ben, skønt lange, ikke kor-
tes uden Men for TrsLuen. EMøller.Oldme-
steroghansBog.(1909).87. i forb. korte
af: (hun) kortede saa vidt hun kunde
sine lange Skridt af, saa Malte kunde
vinde med. ThitJens.J.62. || især m. h. t. vej-

længde (oftest uegl., jf. bet 2). At korte Veien
for' hinanden. Jww^e. 'Morgensang

|
Kor-

ter mig den Vei saa lang. iZawc^.Z)7.Jl.
177. *I Sommerens Hede gik vi en Gang,

|

kortende Vejen ved Spøg og Sang. Bør-
neblad til FlensbA.1905.40.8p.l.

II ji, korte
seilene. Moth.K309. Naar Skibet ligger for
eet Anker, skal han paa-agte, naar det
gjøres nødig, enten at stikke Toug, eller

korte Butt. SøkrigsA.(1752). §350. Feilb.

især i forb. korte ind (jf. indkorte 2). Sø
Lex.(1808). Jo mere Sø man kommer i,

og jo større det Skib er, der bugseres,
desto længere bør Slæberne være. I snævre
og vanskelige Farvande bør man derimod
korte ind paa Slæberne. Bardenfl.Søm.I.
260. Man vil dog faa et daarligt Tov,
hvis man slaar altfor mange Garn sam-
men til én Kordel, da de yderste Garn
ved Snoningen kortes mest ind, eftersom
de jo beskriver de største Spiraler, ^ws/c
Je'ns.Søm.2.

2) til III. kort 2. 2.1) O til m. kort 2.i.

*Lad ei Hunger, Pest og Plage | Korte
vore Levnets Bage. Kir)go.382. Adskillige
Skribentere have . . kortet og forlænget
Ordene og Stavelserne. IIolb.JH.1.253. *du

korted min Pine
|
Med Kyssene dine,

Grundtv.PS. V1.574. *du (o: Karlsvognen)
har kortet min Kvæld, naar jeg ventede
længe |

med det rullende Skud bag de
dølgende Flæg.Aakj.RS.54. i pass.: 'Da
kortes Dig den lange Dag.Frank.SD.301.
*Dagene kortes og Nætterne længes.^itc/i.

(1920).V.216. *Falder Dagen ham lang,
|

Kan den kortes ved Sang.Hrz. VI.93. Ij spec.

10 i forb. korte tiden (jf. Tidkort). *l Herre-
Sal du (o : en bog) kommer ey : |

Om skeer,
da er det stakket:

| Vel mueligt korter
en Lakei |

Hans Tiid i Yorgemakket.Reenb.
11.175. *l sidder i Hytten sammen,

|
Og

korte jer Tiden ved Aftengammen. OeJd.

L.II.117. Brandes.V.430. Børd.P.131. 2.2)

(1. br.) til III. kort 2.2. korte sin tale af.

Moth.K309. „gaae nu videre og giør For-
tælningen lidt kortere" . . „Han maae in-

20 genlunde korte den af," sagde Hertug-
inden. Biehl.DQ.III.284. 2.3) (fagl.) til III.

kort 2.4. Hver Gang hun nærmede sig
Døren (i ridehuset)f kortede hun Travet
af og kiggede ud. Gjel.R.3.

3) til III. korts. 3.\) (sj.) formindske;
forringe; svække. *Sandt nok, at Eblet
kortede | Den Dyd, Gud med os skabte.
Beenb.1.78. 3.2) 19 m. h. t. talstørrelser, be-

løb olgn.l fradrage; afkorte, hvilke Bø-
30 der Skipperen strax skal indkræve, eller

korte i een hvers Løn. DL.4—1—19. den
Mogolske Krønike giver ham (o: Tamer-
lan) kun 60 Aar, og saaledes korter 12 Aar
af hans Alder. Holb.Hh.1.62. At korte
noget af fra en Sum. Høysg.S.89. || i pass.

en Skilling af hver Daler, som de da have
til gode, som Skibsfolkene i deres Hyre
eller Maanedspenge skal kortes. Lavsartik-
ler^^/il707.§25. har de (o: folkene) . . anden-

40 stæds nydt Forflegning, da gives det (o:

resterne af maden) dem til næste Maaltid,
og kortes saa i de Sorter, som dem til det
Maaltid efter Spise-Taxten tilkommer. Sø-
krigsA.(t752).§317. Deres Depositogage er
kortet Dem i den Mynt, hvori de . . fik -

Deres Gage VLdhet2\t.MR.1809.166. Af- §
kortning i Lønninger for Stempelpapirs i

Brug til Kvitteringer . . der kortedes l.pCt.
af Gagen. FortNut.IV.14. (1. br.) m. for-

50 skydning af hensobj. til subj.: den gamle
Kone, som blev kortet af i Forsørgelsen
(d: alderdomsunderstøttelse), fordi en Dat-
ter kom hjem og besøgte hende, og fordi
de i den Anledning havde købt fint Brød.
Thuborg.A.232.
B. intr.: blive kortere.
4) (1. br.) til III. kort 1. Naar (æterbølger)

korter ind til ca. joW Centimeter, vil vi
begynde at sanse dem som YB.rme.Natu-

60 revsV.1914.67.

5) (især dial.) til III. kort 2. Aftnerne
kortede af, saa det snart ikke mere var
Umagen værd at tænde Lys. OMMøll.Guld
oqÆre.(1895).38. nu kortede Dagene af.

NJeppesen.GH.132. Feilb. OrdbS.(sjæll.).

Kortegarde, en. ('Corpsdegarde. Tode.
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I

VJ.21. Meyer. Kortegar, Kortegal. Moth.
K311). flt. -r. {ænyd. cortegarde, corps de

farde, kortegal, qvartegal o//. /brw/er, 8v.

årtigale, hoU. kortegaard; af fr. corps de
garde; foræld.) vagtstue; hovedvagt, tre

af jer Burfi (d: soldater) skal bære dend
Døde til CoTtegsnden. KomGrønneg.V.214.
i den anden Ende (er) Fengslet og Corte-
garde. CPRothe.MQ.lI.26.
Kortege, en. se Cortége.
KortelaiB(, en. (ogs. Kortlaskj. flt. -ser.

(ænyd. kord-, kortlas(k), sv. f kurtelas, ty.

kordelasche, kortelatsch, holl. kortelas, eng.

cutlass ("curtelace o/l.); fra fr. coutelas

(afl. af couteau, kniv), jf. ital. coltellaccio

;

foræld., sj.) kort, knivlignende sværd med
bred klinge, hver Elephant hafde sit

Taarn paa sig med 4. væbnede Krigs-
Mænd, og hafde i deris Snabeler Kort-
Lasker eller stackede Slags Sverd, hvor
med de nedhugge alt hvis som forekom.
Pflug.DP.783. OpfB.UI.lOl.

t Korte-leg, en. se Kortleg.
kortelig, adj. og (især) adv. ['kmr-

d9\i] E.øyfig.AG.7. adv. d. s. ell. (1. br.) -t

(EBrand.UB.177) ell. (f) -en (ApG.24.4
(1907: kortelig;. Holb.Hh.II.446). {ænyd.
kortelig(e), jf. mnt. kort(e)lik(e); til III.

kort; især O) 1) (sj.) som adj.: d. s. s. III.

kort (2). Joan vaagnede af et korteligt
Blund og Lampen var slukket. Bang.DuF.
66. 2) som adv. til III. kort. 2.1) (sj.) til

III. kort 1. (robeskørtet) faldt i rundede
Folder kortelig af foT&n.JPJac.I.159. 2.2)

til III. kort 2, tsær 2.2. korteligen (1907: i

Korthed^ haver jeg skrevet Eder tW.Hebr.
13.22. Du kandst fortælle dem kortelig
alle de Slag, jeg har været udi. Holb.Tyb.

V.8. Korteligen: at De maae nølere over-
lægge denne Sa.g. Skuesp.V.411. Min Mor-
genhilsen blev kortelig gieng\ældetBlich.
(1920).XIX.185. Herom har jeg . . stærke
tvivl, som jeg skal tillade mig her korte-
lig at fremsætte til fagforskeres nærmere
overve]else. VilhThoms.Afh.il. 3. Er det
sandt, at du . . har vist dig offentlig sam-
men med . . en Kunstner, der maatte kom-
promittere dig ved sit slette Rygte ? Har
du kortelig baaret dig saadan ad, at du
har givet Folk Anledning til at forarges?
EBrand.UdenfL.66. de her korteligt gen-
^vneFoTtæ\hngeT.KrEr8l.(Hi8tTids8kr.9B.

I

Korte-mager, en. se Kortmager.
' Korten-spil, -spiller, se Kort-spil,

-spiller.

Korter, kortere, se Kvarter, kvar-
tere.

Korte-varer, pi. se III. kort l.i slutn.

kort-fattet, part. adj. {jf. ty. kurz-
gefasst; til III. kort 2.2) som er affattet,

fremstillet i kort, sammentrængt form; ogs. om
person ; som fatter sig i korthed. Leth.(1800).
Kortfattet Lexikon over fremmede . . Ord.
Meyer.(bogtitel.l837). Referatet (var) no-
get kortfattet. Jørg.Breve fraA8si8i.(1924).7

.

Hans Breve — især de fra Begyndel-
sen, for senere blev de .. mere ensfor-
mige, kortfattede — var som Salt i aabne
SsiSLT. KMich.K.171. han var meget kort-
fattet i sine udtalelser

i jf.: Dette mær-
kede hånd at Hollænderne tyktes at være
noget kort fattet, og i en heel almindelig
Mening. Slange.ChrI V.1403. hertil: O -fat-
tet-lied, en. VVed.BB.375. de danske

10 Domme . . lider af en Kortfattethed, der
. . er utilfredsstillende for Parterne. Uge-
8kr.fRetsv.1906.260. Det er Bolschevismens
glade Budskab — det, Nietzsche formule-
rede i genial Kortfattethed: „Nichts ist

wahr, alles ist erlsiuht.** Jørg. Breve fra As-
8isi.(1924).54. -foder, et. [III.l.,] {jf.ty.
kurzes futter; nu næppe br.) ( heste)foder af
korn ell. smaathakket straa. Paa . . Trom-
peterens Hest — 1 Foerpose — hvori et

20 KoTtioer.MR.1822.210. -form, en. [III.2.2]

(jf. -ord; især sprogv.) forkortet (ord)form;
især om kortnavn. Ågge . . Kortform af et

toleddet Navn Ag-. JohsSteenstr. MK. 91.

KNyrop.OL.IIT.119. -fristet, adj. [llL2.i]

især (Y) om laan. England skulde have
tilbudt Tyskland et kortfristet Laan paa
7 Millioner Fund. NatTid.Vi2l921.M.1.8p.2,
den offentlige Gæld indbefattede kortfri-

stede Forpligtelser. BerlTid.^^1x1926.Aft.7.

3psp.4. -gevær, et. [III.l .i] (f Kurts-, MR,
1831.74). {efter ty. kurzgewehr; jf. Kors-
gevær; foræld.) (side)vaaben (en slags kort

partisan) tidligere baaret af underofficerer.

Reskr.(MR.)^Viol730. Klevenf.RJ.34. Nør-
reg.Privatr.1.337. VSO. -given, en.[II.2]

(sj.) ^ d. 8. s. -givning. Spillebog.(1786).8.

-givende, et. [II.2] (især dial.) d. s. Feilb.

OrdbS.(sn - " ' -

redes af kortgiveren i trekort. GlSpil.lO.

)rdbS.(sjæll.) \\ ogs. om en indsats, der ud-

< o -giver, en. [II.2] (jf. Giver 1 ) ^ person,
som giver kort i spil. PalM.IL.II.438. Der-
efter afgives Meldinger (i Vhombre), P'or-

haanden først, Kortgiveren sidst.VortHj.
IV1.55. -givning, en. [II.2] ^ somvbs.
til give kort (jf. -given, -givendej. Svig-
ten Kulør straffes med en Bøde, lige saa
vel som forkert Kortgivning.For/^./Fi.
44. -groet, part. adj. [III.l.i] om træ
(egl. m. korte fibre): Træet kan være „groet"

!Opaa forskjellig Maade, er man istand til

at bryde det omtrent lige midt over, siges
det at være kort eller kortgro et. Wo^7i.
Tekn.427. -haar, subsf. [III.l.i] dels (1. br.)

om kortklippet haar: *Charleston, Charle-
ston. Søster,

|
at vi kan frydes derved —

|

Hoppende Korthaar og Bryster
I
ryster den

DriKkendes Fred. FrNygaard. U. 137. dels

(fagl.) om korthaaret hunderace: Tysk Kort-
haar. En brun eller hvid- og brunplettet

60 Hønsehund. Brehm.DL.^ 1112.129. AClod-
Hansen. Jagtskydning. (1923). 245. -liaa-
ret, adj. '[lU.l.i] Høysg.S.337. VSO. MO.
(iarg.:) I Begyndelsen af dette Aarhun-
drede var den langhaarede en almindelig
anvendt Fællesbetegnelse for Hunkønnets
Repræsentanter. Dette Ord er jo nu uan-

12'
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vendeligt og erstattet med den korthaa-
reåe. PoL^^/sl928.Sønd.l5.8p.l. \\ spec. (hot.)

om plantedel: beklædt med korte og lige ud-
staaende, oftest lidt stive haar. Træearter.

(1799).325. Warm.Bot.698. -halset, adj.

[III.l.i] hvor mangen feed og korthalset
Præst sucker under Kravebyrden .JacBir-
cherod.B.20. en tyk, korthalset Herre. Ing.

KE.1.68. JPJac.I.251. -hed, en. [III]

Tidens og Papirets Korthed forbyder mig
at foruleilige D. V. med større Vidtløftig-

hed. Langebek.Breve.38. || især til III. kort 2:

*Nu vi ville | Til Slutning med et Ord
dig kun for Øyne stille

|
Dit Lives Kort-

hed, og at du skal engang døe. Holb.Paars.
68. det ser ikke godt ud, naar en Politi-

foranstaltning ikke foregaar med Korthed
ogY'rdicisioa.Hostr.KG.l r.6.*jeghar drømt
en Drøm, |

Der tyktes mig saa lang i al

sin Korthed. iEecfee.irjB.i55. spec. til III.

kort 2.2: at beskrive den Krig i Korthed.
Pflug.DP.621. Her er paa eengang en viid
Horizont for Øiet, et dybt Element for

den hvileløse Forsken . . I Korthed, Kjø-
benhavns Beliggenhed er . . fri og skjøn.
Hrz.II.65. men det maa tilstedes den, som
gjør et Udtog deraf (o: af historien), at

beflitte sig paa Korthed i Udtrykket (Chr.

VI: kort talej. 2Makk.2.32. Man har (an-
modet) mig om i Dag at sige et Par Ord
. . og man har samtidig paabudt mig Kort-
hed, ^ran^fes. 7.5. fatte sig i korthed,
se II. fatte 5.3. -horn, et. [III.l.i] (landbr.)

ofte som forkortelse af Korthorns-kvæg ell.

-race. Kødkvaliteten af Korthornsblan-
dinger er bedre end af rent Korthorn.
LandmB.II.243. Blandt Kødracerne Ver-
den over er Korthornet ubestridt Møn-
sterracen. LandbO.I.690. || ogs. i gen. kort-

horns brugt som selvstændigt (ubøjeligt) subst.

Der er en forbavsende Mangfoldighed; af

Kvæg: Anglere, Hollændere, Korthorns,
Ayrshire, Sma ålændinge. Bogan.II.177. de
engelske Korthorns var ualmindelig gode
Køddyr. ThitJens.J.141. -horns-, i ssgr.,

især (landbr.) om en i 19. aarh. udviklet race

af kød' ell. fedekvæg, som er udgaaet fra den
i Yorkshire hjemmehørende marskrace, fx.
-kvæg(Møim.IlL583), -race (Prosch.Huus-
dyravlens alm.Love.(1861).69. LandmB.II.
243), -tyr (JakKnu.GP.16) ofi. -hoved,
et. [III.l.i] (fagl.) typisk hovedform, som
navnlig findes hos mongoler (om det korte,

brede og forfra og bagtil sammentrængte ho-

ved); ogs. (og især) om individ med saadan
hovedform (jf. -skalle^, i Gravene fra Sten-
alderen er fundet endnu flere Langhove-
der end Korthoveder. i2osen6.1. 7. Panum.
92. SaUIII.793. -hovedet, adj. [III.l.i]

(fagl; jf. -hoved), de korthovedede (bra-
chykefale) Racer (o: af europæisk tam-
kvæg). Sal.XL 173. -hus, et. [II.2] (jf.
Hus ll.ij bygning af kortblade (især som
morskab forbørn). VSO. et Korthuus, der
havde tre Etager, allesammen af Herre-
blade, der vendte den couleurte Side ind

ad. IICAnd.VL2L f „et lille firekanted tin-

gest sammensat af kort, hvor kortpenge
samles i til tieneren." Moth.K311. || ofte

billedl. een eneste (bølge) knuste det hele
store Skib, som om det havde været et

Korthuus eller en Æggeskal, .fi/ic/i. V'P.67.

Haabet opbyggede Paladser, og Tvivlen
pustede dem omkuld som Korthuse. Gold-
8chm.VIlI.131. denne Uge med .. For-

10 tabelse i Elskov — det var Lykken i beg-
ges Liv . . Faa Dage efter var Lykkens
Korthus styrtet sa.mTnen.Brande8.VII.551.
-hovl, en. [III.l.i] (snedk.) slethøvl. AMik-
kelsen.Sløjdlære.(1894).186. PolitiE.Kosterbl.

^^Uxl924'.2.8p.2.

Kortin(e), en. se Kurtine.
Kor-tjeneste, en. [2.2, 5.i] i den ka-

tolske kirke om en del af præsternes og mun-
kenes kanonisk ordnede gudstjeneste i sang

20 og bøn. Sal.X.953.
kort-jævn, adj. se u. 1. jævn B.i slutn.

-kaal, en. se u. III. kort l.i. -katalog^,
en, et. [1] (jf. Kartotek; især biblioteksspr.)

katalog, som føres paa kort (sedler), mods.
katalog i protokolform. BibliotH.^167. Bo-
gensVerden.1928.138. -klippet, part. adj.

[III.l.i] især om hovedhaar. det kortklip-
pede brune Krølhoved (o: paa en ung
pige).Schand.VV.60. Ikke blot de satte

30 Maal, ogsaa den Maade, hvorpaa de „kort-

klippede" Kvinder optraadte, skræmmede.
JohsSteenstr.KH.il.174. Hun havde kort-
klippet Haar, Russerstøvler og store Bril-

ler i et sort Stel. Tandr.Kl.UO. -kunst,
en. [II.2] behændighedskunst , udført med
spillekort. Jeg er fingernem og kan gjøre
Kortkunster. Schand. F. 441. Legeb. 11. 34.

-kunstner, en. [II.2] person, der gør
kortkitnster. Legeb.lL.36. -lak, en, et. [II.4]

40 (fagl.) en lys lak opløst i spiritus og terpen-

tin til lakering af vægkort. Haandgern.451.
-lask, en. se Kortelas. f -legf, en. [II.2]

(ænyd. korteleg, sv. kortlek, no. kortleik)

d. s. s. -spil 1. Moth.K311. Dog maa ingen
indbilde sig .. at jeg er slig en Stoicus,

at jeg skulle gandske og aldeeles fordøm-
m e ald Korte-Leeg. Høm. Moral. 1. 143.

-lim, en. [II.4] (nu næppe br.) stof, der
anvendes til sammenlimning af (land)kort-

^ blade. VSO. -livet, adj. 1) [III.l.i] om
person ell. (især) klædedragt: som har kort

liv (talje). Moth.K308. Høysg. S. 337. en
kortlivet Kiole. MO. nogle af de ældste
Buller er ret kortlivede. Folkedragter.196.

2) [III.2.1] (1. br.) som ikke lever længe, un-
der den kortlivede Romerske Republik
havde han været Minister for det Indre.
PAHeib.E.326. -læbe, en. [III.l.i] ^
navn paa den til de læbeblomsfrede hørende

60 slægt Teucrium L. (paa hvis blomster over-

læbens lapper er nedadbøjede og forenede
med underlæben). Viborg.Pl.(1793).118. Hor-
nemann.OP.^548. Lange.Flora.454. Rosfr.

Flora.L.^^(1925).368. -lægr^e, v. [II.4]

(fagl. ell. tD) udføre (land)kort over (et om-
raade). S&B. Det store Arbeide . . at be-
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skrive og kortlægge samtlige Oldtidsmin-
der, har . . strakt sig til c. to Trediedele
af Landet. Soj9AM w/i. 70.5.96. Generalen.,
havde gjort et stort Arbejde med Kort-
lægningen af ^yWsmd. Bang.SG.128. Kar-
tografien . . besørger Landenes Kortlæg-
ning. -S^eews&y.Geo^n55. || billedl. Hvis ikke
alt skulde svømme ubestemt ud i eet,

maatteAandsindholdet kortlægges. Troe/sL.
BS.III.ll. det vidtstrakte Rige, der aldrig
opmåles og kortlægges af nogen, den dybe
Inderligheds Rige. Blaum.Sk.l39. (han)
gik med Træsko ud paa nye Opdagelses-
rejser paa Lees Hjærte og kortlagde det
friskvæk med Bestikket fra sine egne in-

dre Ørkener. JVJens.H.284. -maaling;,
en. [n.4] (geogr.) maaling, som udføres i

marken til brug for fremstillingen af et kort

(Sal.X.953), ell. maaling, som udføres paa
(ved hjælp af) et kort; kartometri. Sal?
XIV. 550. •mag:er, en. (-f Korte-. Eal-
lager.123). [n.2] (nu 1. br.) person, som for-
færdiger spillekort, du skal nok see, at

nogen spiller alleene i den Intention at

»skaffe Kortmagerne Arbeid.iroZ6.Masc.JJ.5.

OpfB.UI.541. hertil: -mai^eri, et. (sj.).

hvis . . det blev holdet for en Merite at

doble, vilde han væmmes ved at see Kort
og Tærninger, ja ansee Kortmagerie, som
den fordærveligste Manufactur udi Lan-
det. jyoZ6.Mnr.558. -mælt, adj. [III.2.2]

[-imæ'l(l] (jf. -talende; sj.) faamælt. et gna-
vent, kortmælt Menneske, som ikke var
lidt af nogen. JVJens.BF.129. -navn,
et. [III.2.2] (jf. 'form, -ord; især sprogv.)

forkortet egennavn, (det) i Familiekresen
anvendte, forkortende eller kælende Navn
(„Kortnavn", „Kælenavn"). JohsSteenstr.
MK.15. (Grundtvigs) sædvanlige Kortnavn
for Danmark, „Marken", har „Fjeldet" —
Norge — til underforstaaet Baggrund.
VilhAnd.N.46. KNyrop.OL.III.176.
kortne, v. ['k(nr<Zwa] -ede. {afl. af III.

kort; jf. korte) 1) (åial.) til III. kort 1. det
kortner paa rebet (o: rebet bliver kortere),

f. eks. naar en ende gaar af. OrdbS.(sjæll.).

2) (især dial. ell. (D) til IIL kort 2: blive
kortere; tage af; korte(8). 2.1) i aktiv.

Dagene kortner. Bang.SE.326. Bornholms
Avis.^yTl926.1.sp.6. OrdbS.(sjæll.). 2.2) i

pass. *Daglig kortnes vore Dages Liste.
Jacobi.Skr.180. *Dagene kortnes, og nær
er Bøst. UBirkedal.LTF.52. Dagene kort-
nedes og Nætterne blev lange. Søiberg.

\

FLP.135.

t Kort-næb, en. [IILl.i] ^ sødskærm,
Myrrhis Scop. (hvis frugt er forsynet med
en kort spids; jf. Langnæbj. CGRafn.Flora.
11.20.304. Drejer.FloraExcursoriaHafnien-
8is. (1838). 111. -næbbet, adj. [III.l.i]

(især zool). Moth.K308. Kortnæbbet Tej-
ste. BøvP.1.198. Kortnæbet Lomvie. Orni-
tholFTJ.13.
Kor-tone, en. [1.2, 8.i] J^ den tidligere

herskende orgelstemning, der var en hel tone
og mere over den kammertone, som gjaldt for

kammer- og orkestermusik; orgeltone. MO.
1.302. MusikL.I.133.
Kort-oplægninq:, en. [II.2] spec: det

at lægge spillekort (op) efter bestemte regler for
heraf at søge oplysning om fremtiden („spaa
i kort''). Hrz.X.389. Tiltalte (var) over-
bevist om i Løbet af de sidste 8 Aar ret
jævnlig ved Kortoplægning at have spaaet
Folk. BerlTid.^Vi^l903.Aft.2.sp.3. -ord, et.

10 [III.2.2] (jf. -form, -navn; især sprogv.) for-
kortet ord. Jesp.(Tilsk.l902.202). På fransk
er der ikke få kortord der naturligt en-
der på -o, således de nævnte auto, photo,
metro. sa.M.J!55. -pap, et (ell. en). [II]

(jf. -papir; fagl.) en slags fint pap; perga-
mentpap; karton. Paparbeideren.(1835).18.
Til de fineste Arbejder af tynd Pap . .

bruger man helst „hvidt Karton" eller

hvid Kortpap, der er fast, stærk og bøje-
20 lig. Haandgern.364. -papir, et. [II] (fagl.)

d.s. vAph.(1759). MilTeknO.137. OpfB."^
V1I.410. -penfi:e, pi [11.2] spec. (foræld.)
penge, som ved kortspil betaltes til tjenerne
(sml. Drikkepenge^ ell. som afgift. Moth.
K311. der er mange fornemme Huuse,
hvis fornemste Indtegt bestaar i Kort-
penge. Kom Grønneg. III. 28. Kortpengene
. . bleve delte imellem de tyske Tjenere.
PAHeib.US.193. *Kortpengene, ved Drey-

30 ers smaa Cabaler,
| For hver bestemte

var til to RigsåBler. PalM.IV.101. Bergs.
PP.383. -perle, en. [II] O/. <2/. karten-
perle; guldsm.) perle, der er flad paa den ene
side. Hinnerup.Juv.384. -prei^se, en. [II]

presse, hvormed de sammenklæbede ark
til spillekort sammentrykkes, ell. hvormed geo'

grafiske kort aftrykkes. VSO. MO. Sal.*

XIX.523. -»istis, adj. {efter ty. kurz-
sichtig) 1) [III.1.2] t nærsynet (jf. -synet^.

^0 Kortsigtighed (Myopia). Tode.Patholo-
giensførsteGrunde.(1781).54. 2) [III.2.i] Y
om laan, veksel olgn.: paa kort sigt; som
forfalder i løbet af kort tid. S&B. NatTid.
'ynl923.Aft.l.sp.4. -skalle, en. [III.I.1]

(fra no. kortskalle; fagl.) d. s. s. -hoved.
Arierne synes at have haft lange Hoved-
skaller; Kortskallerne skulde da her i

Norden være den ældre Befolkning.OZfosm.
VH.16. WJohannsen.( YidSelskOversigt.WOr

.

50 II.4 9). KBirket- Smith. Eskimoerne. (192 7).

41. hertil: -sikallet, adj. (fagl.). WJohann-
sen. ( VidSel8kOversigtJ907.II.50). KBirket-
Smith.Eskimoerne.(1927).40. -skrift, en.

1) [II.4] (fagl.) skrift anv. til navne paa
(land)kort. SaUXY.354. 2) [III] skrift med
mange forkortelser; især (fagl.) om den min-
dre forkortede form af stenografien („korre-

spondanceskrift"). SaUXIV.551. runeskrif-
tens praxis for lønskrift eller kortskrift

60 (brachygrafi). SvendbAmt.1924.135. -skri-
ve, V. [III] skrive med stærkt forkortet skrift;

især (fa^l.): skrive med „korrespondance-
skrift" (især som vbs.). VSO. Færdighed i

at kortskrive kan (stenografiens dyrker) ene
og alene faae ved Øvelse. PEÉasmussen.
Da.Kort8krivning.(1812).22. Sal. XVI. 691.
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-skud, et. [III.l.i] (bot.) skud med meget

korte stængelsfykker. MentzO.BilU39. Sal?

III.7. -skalpe, en. [[ll.l.i] (hot.) skulpe,

der ikke er meget længere, end den er bred.

Jinstr.Flora.I.158. hertil: -skul pet, adj.

[III.l.i] (bot) især substantivisk: (de)kort-
skulpede, om en afdeling af de kors-

blomstrede. Lange.Flora.611. Sal.^XIV.538.

-skexlet, adj. [III.l.i] som har korte skø-

der. VSO. MO. den sorte, kortskjødede
Livkiole. Schand. AE. 7. -slagning, en.

[II.3] (væv.) gennemhulning af kortene paa
en Jacquard-væv. vore Damastvævere . .

hemmeligholde Reglerne for Kortslagnln-

gen og for Harniskets Indretning. Fæi;e-

konsté. VortHj.1111.78. jf.: Gennemhulnin-
gen af Kortene i Overensstemmelse med
det ønskede Mønster sker i særlige Kort-
slagmaskiner. Sal.KVII1.456. -slat-
ninj«:, en. [III.l.i] {.jf. ty. kurzschluss, eng.

Short Circuit, fr. court-circuit; fys^) en i

alm. ikke tilsigtet forbindelse mellem to elek-

triske ledninger (med forskellig spænding) ad
en for kort vej o : gennem en meget ringe mod-
stand, saadanne Kortslutninger (kan) let

bevirke, at Lederen eller Dynamomaski-
nens Ankerbevikling ødelægges.!BBruun.
Elektrisk Belysning.(1896).12. En Kortslut-

ning havde gennembrændt den elektriske
Hovedledning. Pont. DR. III. 190. Telegr

Telef.282. OpfB.^IV.467. || billedl Det vilde

sikkert ogsaa gaa galt paa ét eller andet
Tidspunkt, om ikke hun naaede at faa

sit Stemningsliv mere i sin Magt; der
kunde befrygtes en erotisk Kortslutning.
Aakj.PL.ll8. det (kan) medføre Kortslut-
ninger i Instruktørens Temperament, naar
en uheldig maskeret Statist stiller til Op-
tagelse. UGad.Filmen.(1919).56. -slatte,
V. (fys.) fremkalde kortslutning. Sal. V.906.

Papirlappen indeholder en Kobbertraad,
der kortslutter den Kondensator, som fin-

des i den lille, sorte Æske nedenunder
(o: paa en telefon). PoV^Iq1910.2. Pas paa,
at Akkumulatoren ikke ved Uforsigtighed
kortsluttes. DagNyh.'Vil92S.6.sp.6. i/". .'Te-

lefonselskabet oplyser, at ca. 200 Abon-
nenter er blevne „kortsluttede". PoU/io
1913.6. t -snabel, en. [III.l.i] en slags

due med kort næb. Moth.K308. Tychon.
(GkS799.127; sa.Vers.248: Kurtzschnabelj.
-spil, et. [II.2] (nu kun arkais., spøg. ell.

dial. Korten-, Sort.HS.B2^. PAHeib.US.llO.
Grundtv .PS. I V. 155. Pont. FL. 80. Feilb.

OrdbS.(Fyn, Sjælland, Falster)), {ænyd.kor-
t(en)spil, fsv. kortenspel, ty. karténspiel)

1) det at spille kort (jf. -leg); ogs. om de forsk,

(efter bestemte regler indrettede) former her-

for (Vhombre, bridge osv.). „Kiender du mig
da?" — „Icke videre end jeg har haft
den Ære, at see dig nogle gange udi
Kortspill. Du est jo Kløver-Knægt?" Holb.
ULV.2. PAHeib.Sk.I.203. da Fanden første
Gang saae Bibelen, vilde han vrænge en
efter, der skulde være lige saadan, og
saa opfandt han Kortenspillet. ITCAni.Fi.

172. Kortspil var overordentlig udbredt.
TroelsL.^V1.147. || i mer ell. mindre faste

talem. Venskab gjælder ikke i Kortspil.
Heib.Poet.V.36. (jf. u. Kort sp. 170^). Uheld
i Kortspil giver Held i Kærlighed. GlSpil.

80. f'Hvem der er lykkelig i Kortenspil,
er ulykkelig i GiftermasiL Mau.9423). 2)
sæt af spillekort. LTid.1752.240. der . . af-

sendtes Kortspil i Dusinvis til de fjerne
10 Vestmanøer under Island. Troe/8L.F/.85.
-spiller, en. [II.2] (dial. Korten-. OrdbS.
(falstersk)), person, som spiller kort. Moth.
K311. Kortspillerne i Kroen. Bang. T.44.
han er ogsaa en god Kortspiller. IJohans.
J.207. -splejsning: ell. -splidsning^,
en. [III.l] ^l^ sammenfletning af to tovender,

saaledes at tovet bliver tykkest ved splids-

ningen, -spledsning: SøLex.(1808). Kusk
Jens.Søm.34. -splidsning: Funch.MarO.

20 1.5. Hag.IX.60. -splelsmng: PolitiE.Ko-
8terbUV6l925.2.8p.2. -spryd, et. [III.l.i]

^ kort tov (hanefod), der (direkte ell. v. hj.

af et langspryd) forbinder en bugline med
to løjerter i et raasejls staaende lig (jf.
Bugiinespryd^. Harboe. MarO. Barden jfl.

Søm. 1.98. -stajfs-vis, adv. [III.l.i] ^
om stærkt skraanende visning (fx. om anker-
kæden, naar den fra klysset peger meget
skraat nedefter). SøLex. (1808). Harboe.

30 MarO. Sal.^XIV.55L -stammet, adj.

egl. (1. br.) om træer: med kort stamme (jf.
lavstammetj; overf. (CO) om mennesker ell.

dyr af lav vækst, ringe højde olgn. Krop-
pen (paa en lille dreng) var sundt udvik-
let, lille, kortstammet og tæt. Drachm. VT.
251. (hestene) var smaa, kortstammet i

Benene men med etstortHoved og temme-
lig lange i Ryggen. J7Jews.Cr.48. -stik-
ker, en. [II.4] (foræld.) person, som stik-

40 ker (land)kort i kobber. VSO. MO. den for-

tjente . . Kortstikker Gerhard Kremer,
Mercator. JohsSteenstr. Kundskaben om Jor-
den.(1910).97. -stilk, en. [III.l.i] (gart.)

navn paa en æblesort. Rød Kortstilk. Bred-
8ted.Pom.II.197. Sal.XVIII.784. -stilket,
adj. [III.l.i] (især om blomster). Blomsterne
(til bordpynt) maa helst vælges saa kort-
stilkede som muligt, for bedre at kunne
holde Ligevægten. VortHj. 1 VI. 27. Han

50 damper uophørlig af en lille, kortstilket
Snadde. Wied. Thum. 8. -straale, en.
[III.l.i] (1. br.) 2f navn paa den til kurvblom-
sterne hørende slægt Galinsoga (med hvide
straaleblomster , der er kortere end kurv-
dækket). Lange. Rettelser til Haandbog i den
da.Flora.(1897).17. jf. Frem.1926/27.11.205.

II
ogs. om slægten Brachycome Cass. Da.Hau-

getidende.1854. 3l.sp. 2. Cit.l926.(OrdbS.).
-stadset, part. adj. [III.l.i] det kortstud-

60 sede røde Kindskæg. Bang. HS.^ 177. en
lille, smækker, kortstudset Mand. Drachm,
F.I.240. -sappe, en. se u. III. kort 1.3.

Korts-vil, -villig, se Kort-vil, -villig.

Kort-syn, et. [III.I.2] 1) (nu næppe
br.) nærsynethed. Leth.(1800). Skjelderup.
Anthr.11.71. 2) QP overf.: kortsynethed (2).

I
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I de samme Aaringer sattes under smaa-
ligt Kævl og Kortsyn Landets Provinser
paa Spil, de gilt tabt fra Jæmteland og
Øsel til Skaane, Halland og Blekinge.
TroelsL.XIV.ll?. -synet, adj. [III.I.2] 1)

(,//'. -sigtig 1; nu 1. br. i alm. spr.; jf. allr.:

„alm. bruges kortsynet figurlig-^-Lemn.) om
øje, hvis fjernpunkt ligger i ringe afstand;

nærsynet, et Rør . . der lader sig ud og ind-

weile, tid (se I. Hvile ^'
J/*. Tidkort samt

Lange(h)vile;Mw kun arkais.) adspredelse;
underholdning; morskab, alt Dette, som
. . tjener dem . . til stakket Kortvil. JPJac.
1.177. Et Folk (0: det danske) saa fuld af
Skarpsindighed og Fantasi, at Tvivlsraaal
og Tvistemaal er dets kæreste Kortvil.
Tietgen.(1895).57. -villig, adj. ff kor(t)8-.

Hol'b. M Tkr. 108. Kom Grønneg. III. 166.

trekke ligesom den, der seer, er kort eller 10 LTid.174n.117. Graah.PT.1.232. f -vilig.

langsynet til. LTid.l729.390. der staaer jo

en Mand. Mon det skulde være ham? —
Hvor det er fordømt at være kortsynet 1

Heib.Poet. VII.338. Hostr.S.23sc. Paulsen.I.

689. OrdbS.(fynsk). 2) (især G)) overf.: som
har ell. vidner om rhige forudseenhed, gætte-

evne, overblik olgn. Hvor kan De være saa
kortsynet? — De kan være vis paa, hun
kommer i Anledning af Henriette, hvad

Moth.K309). adv. d. s. ell. (1. br.) -t ell. (f)
-en (vAph.(1759). Pamela.II.232). {ænyd.
kors-, kortwil(l)ig, afi. af Kortvil, jf. ty.

kurzweilig; nu kun arkais., spøg. ell. dial.)

lystig; morsom; gemytlig. Holb.MTkr.
556. Din Vittighed vil . . fornøie sig med
tusende kortviilige Giekkerier. Lodde.NT.
311. *alt vort Værk herinde | Er et kort-
villigt ^^Qg.Oehl.NG.73. Grundtv.Udv.

hun saa vil. Rahb.f Skuesp.Xn.337). det 20 VII1.300. Under saadan . . kortvillig Snak
sandselige, kortsynede Menneske, der for

at følge sine Lyster saa gerne opsætter
Omvendelsen tilDødensNærmelse.Grrwnd^v.
Vdv.l.l03. Døgnets kortsynede Tvivl. J"P
Jac.II.14. kortsynede Ideer. Østrup.J.44.

-synet-hed, en. [ILI.2I 1) (1. br. i alm.
spr.) til -synet 1. Sal.XIII.49. Leo, hvis
Kortsynethed er antydet ved Forstørrel-
sesglasset i hans Haand. Brandes. MB. 287.

2> U3 til -synet 2. Kierk.IX.225. -talen-
de, part. adj. [nL2.2] (nu næppe br.) d. s. s.

-mælt. Moth.K309. Korttalende var hun
— men hendes Siel kunde rumme mange
og stoere Tanker. Bothe.KB.51. -tejjner,
en. [11.4] (jf. -tegning;. MO. LovNr.489'V9
19l9.§648. -tegnins, en. [n.i] jeg skulde
blive practisk Geometer, til hvilket Maal
jeg begyndte at tage Underviisning i Kort-
tegning, men bragte det ikke videre end

og Tale gik Aftenen hsistigt. Baud. KK.28.
OrdbS.(lollandsk). || kortvillig raad (.;/.

ty. kurzweiliger rat samt Forlystelses-,
Fornøjelses-, Kommersraad) spøg. titel for
hofnarre ell. andre, hvis opgave det var at

more og underholde. Moth.K309. da en af

hans kortvillige Raad skulde holde Bryl-
lup med et artigt Fruentimmer, lod Hans
Majestet byde en Hob fornemme Folk . .

30 til samme Bryllup. Holb.Hh.1.299. jf. Tro-
elsL.^VI.2l3. -viilig-hed, en. (nu kun
arkais., spøg.), lystige Sager, og det, som
hør til Kortsvillighed.P^w^./)P.577. det
. . gik til udi Moscovien, som fordum udi
Cæsars Borgemesterskab, da nogle af

Kortsvillighed skreve Julius & Cæsar, Bor-
gemestere udiRom.Holb.Hh.L253. Hvilken
Vittighed, hvilken Kortvillighed, hvilken
Vellyst! Lodde. (SkVid. III. 148). -værk,

til Bdkkestreger.IIeib.Pros.XL492. TroelsL. 40 et. [II.4] (fagl). S&B. geografiske Ny-
1.81. -ud, adv. se u. HI. kort 2.2. -va
rende, part adj. [in.2.i] [-[Va-'rana] (nu
1. br.). Om saadan en kortvarende Gjerning
siger man, at den skeer i en Stuts, hvil-

ket Ord kommer af det gamle stut (kort).

Høysg.S.Y5^. vAph.(1764). POBrøndst.B.
172. deres kortvarende Tidsfordriv. Bag-
ger.1.47. Feilb. -varitf, adj. [ni.2.i] [-|Va'ri]

d. s. VSO. (manna) smeltedes strax, naar

opdagelser indføres i Kortværkerne, efter-

haanden som de foreta.ges.Steensby.Geogr.

98. Vort nugældende økonomiske Kort-
værk stammer i sit Anlæg fra Matrikulen
af 1844. Trap.*1.7.

Ko-rampe, en. (nu kun dial.) en kos

hale. Moth.K226. Barbeeren giorde sig et

Skieg af en rød Koerumpe, som Kroe-
manden brugte til at giøre sin Kam reen

det blev opvarmet af en kortvarig Sol- 50 paa. Biehl.DQ.I1.77. Klove klaprer. Ko
straale (Chr.VI: liden soel-skin^. Visd.l6.

27. Hebr.11.25(1907). jf: Hvor ofte kla-
ges ikke over de jordiske Glæders Kort-
varighed! Blich.(1920).XX.31. -ven-
dinj^, en. [nL2.i, 4] (cenyrZ. Kort Vending,
titel paa en komedie af Hans Christensen
Sthen og navn paa en af dens personer, en
slags personifikation af lykkens ubestandig-
hed; se DSaml.I.184ff.; sj.) pludselig foran-

rumper fægter i Luften. Fleuron. KO. 119.

OrdbS.(sjælL). \\ talem. (jf. u. -hale 1^. han
vokser nedad ligesom en korumpe (om den,

der vokser meget lidt ell. slet ikke). Kværnd.
-rampe -skat, en. (foræld.) skat paa
køer, beregnet pr. individ. LTid.1757.53.
OeconT.IV.23.
K-orvet, en. [kcnr'væd!] fit. -ter. {ty. kor-

vette, eng.fr. corvette, sp. corbeta; maaske
dring. dette vederstyggelige Tydskeri har 60 egl. et arab. ord, se JurTidsskr.1915.261) ^

tidligere benævnelse paa et krigsskib, dertaget saadan Overhaand hos os, at faaer
det ikke snart en Ende og Kortvending,
da er de Danske Sømænd . . om en Hals.
Grundtv.Dansk.1.479. -vil, en. ('f Kor(t)8-.
Moth.K309. Pfiug.DP.781). {ænyd. kors-,
kortwil; fra mnt. kortwile, ty. kurzweil, af

kun førte kanoner paa øverste dæk
(i sejlskibsperioden rigget som fregat ell.

barkskib). JBaden.FrO.77. Harboe.MarO.
361. (et) Orlogsskib . . laa i Humlebæk-
bugten. Skjønt det kun var en Korvet,
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tiltrak det sig dog . . Opmærksomhed.
Goldschm.VII.255. *Derpaa, nok saa net,

|

Skal vi bringe ham i Knibe,
|
Thi med

een Corvet |
Kapre vi hans Kræmmer-

skibe. ABecke.4. Écheller.MarO.
Kor-værk, et. [I.2] J^ større musik-

værk, der er beregnet til at udføres af en

flerhed af sangstemmer, et kor. (Nietzsche)

har . . i sin „Hymne til Livet" (et Kor-
værk med Orkester, 1888) forsøgt sig som
Komponist.SmnfZes. V11.597. Sal.^XIV.501.

GJ Koryfæ, en ell. (især spøg.) et (JL
Heib.(StSprO.Nr.ll8.13)). [kory'fæ-'] fit. -er.

{af Za^.^coryphæus, ^r. koryphaios, til gr.

koryphé, hoved; egl. om korførerne i det

antikke skuespil) person, som gaar i spidsen

for, indtager en fremragende plads iblandt

en gruppe andre; fører; foregangsmand,
(især i flt). da denne Vei til Bondealmu-
ens større Kultur (o: forbedring af skole-

undervisning) . . er noget lang, vilde den
ikke behage Oplysningens Coryphæer.
Olufs.NyOec.1.169. Der var ikke Spor af

den fordømte Nedladenhed (0: hos J.L.
Heiberg)^ som havde ærgret mig hos Ko-
ryfæer af langt ringere Art. Schand.O.I.
158. Videnskabens store udenlandske Ko-
ryfæer. JulPet.L.ii.

ko-rygget, adj. (nu næppe br.) d. s. s.

-lændet. *Et Knogle-knubret Krydtz og
en Ko-rygged leiid.Sort.Foet.?O . VSO. MO.
Kosak, en. [ko'sa^] flt. -ker. {ænyd.

cosak, cassiak; af russ. kozak, kazak, fra
tyrkisk kazak, eventyrer, fribytter) oftest i

fit., som navn paa forsk, (krigerske) folke-
stammer i Ruslands sydlige grænse-
egne, indtil zardømmets fald dannende mi-
litært organiserede smaasamfund (især som
rytteri), fra c. 1 700 under russisk overhøj-

Md med efterhaanden gennemført værne-
pligt som særlige afdelinger (med særlig ud-
rustning) i den russiske hær. De Cosaker
ere et Folck, som elske Røverie, saa vel
som andre Tartare. Fflug.DF.399. De Co-
saker, som tilforn var et barbariske og
u-ordentlig Folk . . lod hånd (0: Stefanus
Batori, konge af Folen) oplære udi Krigs
Sager. Holb.Intr.11.131. tvende Compag-
nier CossLcker. Slange. ChrIV. 587. (i den
tyrkiske hær var) 16,000 Ungarer . . for-

uden Cosakker og andre særskilte Corp-
ser. Engelst.I1.121. Kosakken paa sin lille

Hest jog afsted over Sletterne.HCAnd. V.
196. ChrReventlow. Rusland og Russerne.
(1916).64. kojsakkisk, adj. [koisa^is^r]

(1. br.) adj. til Kosak. Rusland og cosa-
quiske VkrsLme.Æreboe.142. De lilTerussi-

ske Viser drejer sig . . om den kosakki-
ske Befolknings Liv. Brandes.X.444. jf.:
Cosakisk. Et Slags Danse, som har no-
get vildt, paa en vis Maade noget usæde-
ligt ved sig, og hvis Oprindelse man sø-
ger hos KossLkerne.MusikL.(1801).50.
koscher, adj. ['ko-Jarl (ogs. kauscher.

CollO. EChristians.MM.70. jf SaVXIV.
557). intk. -t ell. (tidligere) d. s. (fra hebr.

kascher, brugbar, egnet; jød.) om spisevarer,

især rituelt behandlet kød: egnet til føde for
jøder i henhold til de jødiske forskrifter;

forskriftsmæssig, det saakalate coscher
Kiød.P/.i»/2i80a I Krig? . . Nu, der har
han oser (o: „jovist", iron.) spiist koscher
og holdt SchsihhsLS.Goldschm.EnJøde.(1845),
478. smst.140. sa.Fortællinger.(1846).222.
koscher vin j koschert smørrebrød

i
m.

io videre anv.: holde koscher husholdning
i

II
(overf.) uden moralske skavanker; uan-

gribelig; „fin". JBaden.FrO.77. Siig
mig, er han saadan rigtig — kauscher? —
hvad? . . er han ikke saadan — Noget af
en SocidHisfi EChristians.MM.70. Meyer.^
Ko-skarn, et. 1) (nu ikke i alm. spr.)

kogødning. EesteL.(1703).B8v. Fl.^ya808.
§3. VSO. MO. 2) (nu kun dial) koens efter-

byrd. VSO. OrdbS.(sjæll.,bornh.). -slik,
20 en, et. (jf. eng. cowlick, haar paa kos hud

(især pande), der ikke vil ligge glat, ogs. hos

person : en dusk haar tilbagestrøget fra pan-
den; dial.) haartot, som kun vil falde i en
vis retning. Lige foran i Panden slog
Haaret en Hvirvel, det saakaldte „Koslik*
der skal betyde Lykke. AndNx.FE.1.36,
smst.261.III.335. Esp.446.
Kosmetik, en. [kOTsme'ti^^] (af gr.

kosmétiké, egl. fem. til kosmetikos, se kos-
30 metisk; fagl.) kosmetisk behandling ell.

kunst; ogs. kolL, om kosmetiske midler
(præparater). JBaden.FrO.77. den Kam-
mertjener, der foryngede ham ved Kos-
metik, har taget sin Afsked. Brandes.Goe,
11.201. Fanum.150. kosmetisk, adj.

[kos'me'dis^'] (fra ty. kosmetisch, fr. cos-
métique, af gr. kosmetikos, afl. af kos-
mein, forskønne, ordne, kåsmos, prydelse,

orden, se Kosmopolit; fagl.) som tjener
^ til at bevare og udvikle legemets, haa-

rets ell. især (ansigts)hudens skønhed.
JBaden.FrO.77. han træffer en Ven, der
som Skuespiller er fortrolig . . med Bru-
gen af Sminker og alle Slags kosmetiske
Midler, som skænker en kunstig Ungdom.
Brandes.Goe.II.200. VareL.H46.
Kosmopolit, en. [kmsmopo'li^fj flt.

-ter. (a/'^'r. kosmopolites, afk6smos,smykke,
prydelse, (god) orden, verdensorden, (den

50 ordnede) verden (jf. kosmetisk^, og polités,

(med)borger (jf. Politikø; især GJ) person,

der ikke ell. kun i ringe grad føler sig knyt-

tet til et enkelt land ell. samfund, som føler

sig hjemme hvor som helst i verden, mere
lægger vægt paa hensynet til hele menneske-
heden end til den enkelte nation; verdens-
borger (jf. Jordborger 2); ogs. (tidligere):

menneskeven. Denne sig selv saa kal-

dende Cosmopolit eller Verdens Borger.
60 LTid.1751.135. Cosmopoliten er nødven-

digen Vatriot. Bagges. L.1.384. Eeib.Foet.

V11.229. jeg (hørte) saa mange skjønne
Demonstrationer om hvor borneret den
saakaldte Patriotisme var, at jeg skyndte
mig at faae min Katechismus ud, at vi

ikke Alle skulde blive reent tU Cosmo-
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politer. Cit.l829.(Qrundtv.B. 11.174). den
hele Verden tilhører Kosmopoliten, der
hverken har Hjem eller Fædreland, men
til Gjengjeld Brugs- og Nydelsesret af alt

det Skjønne paa Jorden. FalM.ILJI.638.
han var Kosmopolit, en International, der
var vant til den store Verdens Blæst om
sit Hovede. ORung.P.292. \\ uegl vort Jord-
bær, der, skjøndt for os en Landsmand,
dog tillige er en Kosmopolit. Sf^iZicGaZ.
111.191. Storken, den danskeste af alle

Fugle, er Kosmopolit og bor om Vinte-
ren dybt nede i det indre Afrika. JVJens.
M.II1.70. kosmopolitisk, adj. [-'li-

dis^] (især GJj adj. til Kosmopolit: ver-
densborgerlig. Man kan ikke nægte
denne Tanke (o: at oplyse bonden) en vis

Opløftelse; den er human, cosmopolitisk,
philantropisk. Olufs.NyOec.P.167. Blich.

(1920).VI.22. POBrøndst.RD.SO. Soho er
det mest kosmopolitiske af kosmopolitiske
Kvarterer i London. Cavling.L.150. Alle
Lys i Salen er tændte over et rigt og
kosmopolitisk Publikum.A Winding. Vag.9.

Ko-spat, en. (vet.) skønhedsfejl hos he-

sten, bestaaende i en særlig stærk udvikling

af den ledebaandsknude
,
paa hvilken hase-

ledets sidebaand hæfter sig nedentil; (stærkt

fremtrædende) liste. Yiborg&Neerg.HB.71.
Schand.UM.202. LandmB.II.182.
Kossar, en. se Korsar.
Kosse, en. (alm. skrevet Kodsej. ['kcosQJ

flt. -r. (fra no. kossa, kos(s), hob, dynge af
sammenlagte ting, oldn. k^s, (ved)dynge; side-

form til Kase; jf. dog ogs. Isskosse; fagl,
1. br.) stykke ell. (tyk) flage af is; især om
drivende, tykke isstykker; iskosse. et Bælte
Kodser, der laa og duvede koket i Døn-
ningen. BerlTid.^Vi2l921.Aft.4.sp.3. smst.3.

sp.3.

I. Kost, en. [kos<r| jf. FPJJDahl.RT.19.
MO. ogs. (nu kun dial.) m. lang vokal: kost.
Moth.K313. NvHaven.Orth.97. Høysg.AG.
137. VSO. Eort.140. jf. Bertels.Høysgaard.
(1926).220. flt. -e ell. (nu kun dial.) -er

(LTid. 1727. 527. MR. 1810. 255.1823.156.
Thor8en.74). (ænyd. glda. kost, kwost (og
kwastj, SV. kvast (fsv. kvaster, koster), no.
kost (dial. kvast, kvost); egl. sa. ord som
Kvast; jf IV. Kost)

1) sammenbundet bundt af kviste olgn. til

forsk. brug. \A) et ved den ene ende sammen-
bundet (og med et skaft forsynet) bundt af
tynde kviste, der bruges til at feje med; der-

efter (nu især) i al alm. om fejeredskab, be-

staaende af træstykke (med skaft og) med
huller, hvori duske af hestehaar, kokostrævler,

piassava olgn. er fæstede; fejekost; støve-
kost. Moth K313. Ingenieurkorpset (maa)
anskaffe Koste til Fæstningsarbeide. ilfJ2.

1810.256. En Trave Koste (o: et antal af
20 riskoste). MO. De hjemmelavede Ris-
koste . . fortrænges mere og mere af Ko-
ste, som fremstilles fabriksmæssigt af an-
det Materiale. LandbO.lII.210. Bagerovns-
tøjet, Kost, Rage og Gvesle. AarbFrborg.

1918.45. ordspr.: nye koste fejer bedst,
se II. feje l.i. talem.: blaa bukserogen
kost, se Bukser sp.98^''.

\\ billedl. jeg vil
. . feie den (o: Babel) bort med Ødelæg-
gelsens Kost, siger den Herre Zebaoth.
Es.14.23. *Stormen med sin Kost saa væl-
digt feied. PalM. V.307. Hvert Parti er en
sammenbunden Kost, hvori hvert enkelt
Riis maae feie løs, naar Kosten feier.

10 Goldschm.B.jl.11.180. 1.2) (især fagl.) om
forsk, med sammenbunden ris-, haar-
dusk olgn. forsynede redskaber til over-
smøring, bestænkning olgn. (især i ssgr.

som Barber-, Bone-, Børste-, Dryppe-,
Hvidte-, Kalk(e)-, Stænkekost ofl.). Mand
bestryger (træet) med lange fine Koster.
LTid.1727.527. SøLex.(1808). en Barber-
kniv og Kost.PolitiE.KosterbUyil 924.2.sp.2.
^•3) vL (topbetegnelse paa) sømærke^

20 bestaaende af (en (af en tønde baaren) stage
med en top af) 1,2 ell. 3 risbundter olgn.

(med taverne vendende opad i styrbords, nedad
i bagbords side af farvandet). Regl.^^1^1834.

§5. OpfB.HI.373. nedadvendt, opadvendt
Kost (til et Sømærke). 5c/iei/er.iWarO. en
Stage med 2 Koste. smsf. jf.: de (o: kap-
sejladsbaaden) nærmede sig To kost en.
KnudAnd. (Berl Tid. "/é 1926.M.2. sp.l ). 1 .4)

(fagl., især 0) bundt af metaltraade
30 olgn., som stryger mod ell. hvorimod en ma-

skindel stryger under bevægelsen (jf. I. Bør-
ste 3j. en særlig . . Kommutator (Strøm-
vender) med Kulstykker („Børster" eller

„Koste") glidende mod Kobberskinner.
OpfB.*I.197. 1.5) om haarvækst (jf. Kind-
kost^; især (soldat.) om hestens hale. en
Hest, der hyppigt pisker med Halen, bru-
ger Kosten. KLars.Soldatspr.l4.

2) bundt ell. samling af blomster(dele) olgn.

;

40 jf. (om træ ell. busk, der ligner en (ris-)

kost (l.i)): *Hvem skulde ellers tænke,
|

den kvarterhøje Kost er en halvhundred-
årig Grsin? Rørd.GD.122. sml. Gyvel-, Hek-
sekost (2) samt Kostebær, Kostnellike. 2.i)

(nu især CP ell. dial.) buket af (afplukkede,
ordnede) blomster; blomsterkost. Moth.K
313. HesteL.(1703).C7r. De foldede Hæn-
der holdt en Kost af spraglede Mark-
blomster. Blich. (1920). VII. 79. Af disse

50 Blomster tager en heel Kost sig ikke godt
ud. Hrz.ST.169. Recke.8T.lll. at binde en
Kost af Edelweiss og vissen Rude. JPJac.
n..855. OrdbS.( Fyn, Falster). 2.2) f (bot.)

d. 8. 8. Halvskærm 1. CGRafn.Flora.L34.
Træearter.(1799).326.

II. Kost, en. [k(os^] uden flt. {ænyd.
glda. æda. d. s., fsv. koster, oldn. kostr; fra
mnt. kost(e) ell. maaske fra meng. cost (jf.
MKrist.Fr.28); ordet stammer fra mlat. co-

60 stus, costa (jf. ital. sp. costa, fr. cout^; jf.
II. koste; egl. sa. ord som III. Kost; jur.) i

forb. kost og tæring (jf. u. III. Kost 1),

om betaling, som den ene part i en retssag

skal udrede til modparten som godtgørelse for
forvoldt udgift olgn.; spec. om godtgørelse,

som den part, der ved sin udeblivelse for-

XI. Rentrykt »/i 1920 13
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volder modparten forgæves møde for retten,

skal yde denne, hvo, som Stævner anden
. . og dog hverken selv, eller hans Fuld-
mægtig . . møder, da haver hånd tabt Sa-
gen . . og der foruden skal han give sin

V ederpart hans bevislig Kost og Tæring.
DL.l—é—32. hånd bléf dømt i kost og
tæring. Moth.K314. Juno og Pallas (der

ikke vil efterkomme dommerens fordringer)

betaler ( Venus) til Kost og Tæring 200Rdlr.
Holb.ULProl. VSO. MO. SaUXlVMS.

III. Kost, en. [kwsrf] Høysg,AG.115. ftt.

(i bet. S) -er (Gram.Breve.261. Æreboe.46.
Bertels. Høysgaard.(1926).22) ell. -f -e (bet.

2: Holb.Tyb.V.8). {æda. sv. no. d. s., oldn.

kostr; fra mnt. kost(e), hvis bet. har ud-

viklet sig af det u. II. Kost anførte kost(e))

1) forsyning ell. underhold med (den

for en person fornødne ell. normale mængde
af) mad og drikke (til dels ogs. logis og

betjening; jf. MO. D&H. samt Kostpenge
oft.); forplejning (2) (ofte m. overgang, til

bet. 2). Saarer mand anden af Vaade imod
sin Tanke og Villie, betale Badskerløn
og den Saaredis Kost, imens han lægis,

og være frj for anden Boå. DL.6—11—2.

Kost for en Maaned, eller en Maaneds
Kost. Høysg.S.178. "Kosten er knap, til et

daarligt Aar |
det tegner. Eich.1.49. at

give (tyende) den bestemte Kost (1819:
Spise; i rette Tid. Luc.l2.42(1907). (jom-

fruerne i klosteret havde) Bopæl, fri Kost
og 40 Rigsdaler aarlig. Trap.* 11.335. B.s
Pension. Fuld Kost 17 Kr. ugentlig. Pol.

^/iol928.22.sp.4. indskrænket kost, se ind-

skrænke 4.2. holde sin egen kost, se II.

holde 11.5. kongens kost, se I. Konge
2.2.

II
i (faste) forb. m. præp. som: tage,

have, være i kost, have paa kost
olgn. (f være, gaa, have til kost. Moth.
É314). Jeg var dengang i Kost og Un-
derviisning hos SI. Rector Licht.Ew.(1914).
IV.294. Oehl.SH.18. Heib.Poet.VI.9. saa
skal han jo dog ud af sit Hjem for at

sættes i Kost hos fTemmeåe. IIostr.E.L4.

Schand.TF.IL8. (jf. fuld S.ii) hun havde
to unge mennesker paa (fuld) kost

j
ind-

tinge, tinge i kost, se indtinge, tinge,

t betinge en i kost hofi nogen. Moth.
K314.

II
i forb. m. et subst. af lign. bet. Saa-

længe Lotsen er ombord paa noget Skib,
tilkommer ham . . frie Kost og Tæring.
Anordn.'^^/iol799.§17. *blive maae jeg for

Kost og Ly
I
En stakkels gjældbunden

Fange. Blich.(1920).XX.221. Kost og Op-
hold. LandbO.III.214. især i forb. kost og
løn, kost og logis: Moth.K314. HenrichI
. . Hvorfor skaljeg give din Hund (o: dig)

Kost og Løn. Holb.Kandst.V. 3. sa.Tyb.V.S.
TeknMarO. Læreren (skulde have) Kost,
Losi, Varme o. d. frit. PNSkovgaard.B.106.
Heib.Poet.VL14L S&B.

2) mad og drikke; fødemidler (især
m. henblik paa, hvad der er fornødent ell.

normalt, hvad der hører sig til paa visse

tidspunkter ell. for visse tidsrum, ell. m. tanke

paa den særlige beskaffenhed; jf. Aften(s)-,
Barsel-, Bonde-, Fange-, Feber-, Fro-,
Herre-, Husmands-, Hverdags-, Højtids-
kost ofl.). (roden af) den Frugt Musa (er)

angeneme Kost for Elephanterne. Pflug.
DP.492. at nøde den til Ære, som icke
skytter derom, er jo ligesom at nøde een til

at spiise de Koste, som hånd har naturlig
Afsmag for. Holb.Tyb.V.8. *(Adam og Eva)

10 vilde ingenlunde
| Smage den forbudne

Kost. Brors.76. *Min Kost er simpel, og
min Drik | Ned over Klippen flyder. Zet-
litz.(Rahb.LB.II.192). *Han (o: sømanden)
lider af Hede, han lider af Frost,

| Han
sover kun lidt og faaer daarlig Kost. Win<A.
11.158. du skal gjøre min Villie, at give
mit Huus Kost (Chr.VI: madj. lKg.5.9. Vor
daglige Kost. Berl Tid.'In 1903.Aft. 2. sp.5.

Hundenes Føde (bestaar) af blandet Kost.
20 Brehm.DL'.III2.82. (jf. II. holde 19:; holde

sig selv med (tør) kost
\
grov, smal,

tør kost olgn., se grov (1.8) osv. || overf.,

især om kundskaber, der skal tilegnes, olgn.

det er en hård kost at fordøie. Moth.K314.
*l Stakler, som af Løgn har maattet leve;

|

Det var en mager Kost. Pa^M.FJ.i5. Jura
maatte være den daglige Kost. Schand.
TF.IL28.

3) (foræld.) studenterstipendium i

30 form af fri bespisning paa kommuni-
tetet („klosteret") (afløstes 1736 afkostpenge).
kost på klosteret. Moth.K314. Mig har hånd
i en lang Tid været til Tieneste som Fa-
mulus i det KongL Bibliotbeque og derfor
nødt een af Deres Majest.s Koster i Com-
munitetet. Gram.Breve.261. Æreboe.46. Stu-
denter, der vaabenløse „gik til Kost" i

Kommunitetet. HFRørd. UnivH. III. 109.
to Koster paa Komvannitetet. Bertels.Høys-

40 gaard.(1926).22. jf. kongens kost 2 u.
I. Konge 2.2.

4) (nu kun dial.) gilde (med spisning);
især :br yllupsgildeljf.BryWnpskost^Dok-
torkost). Moth.K314. Det mest storartede,
jeg kjender af Bryllupsfestligheder, er en
sundevedsk „Kost*". Feilb. BL.293. Feilb.

jf.Dania.VI.181.
IV. Kost, pi. [kosd] {afl. koste 2.i, dannet

efter Bank (1.2), Klø, Prygl (jf. banke, klø,

50 prygle; osv.; jarg., l.br.) bank (1.2); klø;
prygl. *Gid Schweizerne Preussernes
Krigshær just

| Maae gjøre saa hullet
som Schweizerost,

|
Kortsagt,

| Gid den
maa faae ordentlig Kost! [VFT]0[tto].
Vise^^I\^1856.(Studenterforeningen).2.
V. Kost, en. se Koster.
VI. Kost, en. se I. Kast.
VII. Kost, en. se Kyst.
Ko-stald, en. (jf. Ko-hus, -lade, læn-

60 ge;. Naar man seer forgyldte Porte paa
et Huus, venter man jo ikke at komme
ind udi en Koestald eller en Svinestie?
Holb.MTkr.205. Han lugter af Kostalden.
VSO. LandbO.III.2n.
kostbar, adj. ['k(i)s(d)|ba-V] (ænyd. d.s.;

fra mnt. ell. hty. kostbar; til mnt. kost(e),
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hty. kost(eii); se II. Kost; jf. -bar 2.2 samt
kostelig)

1) som medfører, foraarsager ell. er
ensbetydende med stor pengeudgift;
som koster ell. har kostet meget; (me-
get) dyr {ll.i) (forskellen ml. dyr og kost-

bar er navnlig den, at det første er det mere
almindelige, dagligdags ord, hvorfor kost-

bar ofte faar en noget stærkere, mere frem-
hævende bet.; desuden kan der ved dyr mere
tænkes paa forholdet til alm., gangbar pris,

ved kostbar mere paa værdien i sig selv

(for vedk. person) ell. i forhold til vedk. per-

sons (købe)evne (o: ofte med overgang til

bet. 2);Jf. Levin.PS.?4f.). 1.1) om noget, som
gøres til genstand for køb og salg, erhverves

for penge: som kun kan faas for en høj

pris; som koster meget (jf. II. dyr l.i^.

hans Skriin, hvorudi hånd havde sine

kostbare Sager. Holb.Masc.III.O. om I vil

examinere mine Klæer mod Fasters, skal

I befinde at hendes er meere kostbar, sa.

Jul.Ssc. Jo fleere Penge der ere i Omløb
. . jo kostbarere bliver alt. Schytte.IB.II.
186. Havde han Penge, var der ham in-

tet for \L0sih2iTt.0ehl. Øen. (1824). 11.170.

(hun) kom hjem med et meget kostbart
lnåkiøh.Gylb.(1849).XII.126. Guld og kost-

bare (Chr.VI: dyrebare) Stene. lKg.10.2.
den dyre Mad nedhjælpes af den kost-

bare Vin.Æ;5mn(i.('PoZ."^«/iii.9^1.7.sp.4;. |j som
adv. alle skulle spise offentlig ved et Bord,
og den eene icke kostbarere end den an-
den. Holb.Intr.1.6. \\ billedl. (jf.bet2). Sund-
heden er jo den kostbareste Klenodie, vi
eyer. Holb.Hex.II.5. Troskab er blevet en
kostbar Vare i disse dyre Tiåer. Holstein.

T.13.
II
om foretagende, arbejdsydelse

olgn. een Reigning, som var kostbahr og
heel falsk. Æreboe. 183. Arbeidernes Tal
bliver mindre, Arbeidet kostbarere, og
Levnets- Midlerne dyrere. OeconT.III.lO.
Oct. d. 9. blev destineret til adskillige Vi-
siter, som længe vare opsatte, og mand
gierne sanker i een Havn for at profitere
af carosse de remise, som er kostbar. Kle-

venf.RJ.102. Det vil blive ham en kost-
bar Reise. MO. 1.2) (1. br.) om (opholds)sted
ell. tid: som medfører store (penge)ud-
gifter (jf. II. dyr l.b). Det lidet, ieg har
haft, er i disse kostbare aaringer med-
gSL2iet.Langebek.Breve.489. Han maatte og
længe tiene uden Løn i det kostbare Kiø-
benhavn. Suhm.(Bahb.LB.I.35).

2) uden (tydelig) forestilling om pen-
geværdi ell. bekostning. 2.1) (1. br.) om
noget, man faar ell. skaffer sig: som man
maa yde stort (højt vurderet, meget værdi-
fuldt) vederlag for; dyr (II.2.1). Det havde
nær blevet en kostbar Duesteg (o: han
havde nær sat livet til for at fange duerne) I

Winth.Morsk.48. 2.2) (1. br.) om handling,
som man nødig foretager sig, fordi man der-
ved giver afkald paa noget (meget) værdi-
fuldt, noget, man sætter stor pris paa; i udtr.
et kostbart offer, et stort offer. *(hun)

uden Medynk Liiget saae, | Og følte stolt,

hvor skiøn den være maae, |
Hvem El-

skov et saa kostbart Offer brsigde.Rahb.
FoetF.II.51. disse Offere ere mig kost-
bare, jeg vil nødig bringe dem.Mynst.Betr.
11.328. 2.3) (især Q)) om tid, som man paa
grund af travlhed kun kan raade over ell.

bruge (til en vis sag) i ringe maal („knap
tilmaalt", „knap"), ell. som det gælder om at

10 benytte uden tøven, fordi den (paa grund af
forholdene) byder en gunstig lejlighed, der
hurtig kan svinde; i forb. m. Tid, Øje-
blik olgn. Har hånd noget at sige mig,
da maa hånd strax gaa til Materien; thi
Tiden er kostbar for mig. Holb.Arab.6sc.
Høysg.AG.Fort.2v, for ikke længere at

misbruge Deres Excellences kostbare Tid,
vil jeg underdanig skride til Sagen. Heib.
Poet.VlI.339. saadan en Efteraarsdag er

20 kostbar; thi snart kommer den slemme
Yinter. Gylb.Nf.l39. Bestem Dem I Øie-
blikket er kostbaTt.PalM.IL.n.l88. *Klok-
ken slaar,

|
Tiden gaar, | Evigheden os

forestaar;
|
Lad os da bruge den kost-

hsiTeTiå.HAgerbek.AandeligeSange.(1867).9.
vigtige Forretninger kalder, og Øjeblik-
kene er kostba.Te.Frem.DN.647. 2.4) egl.

som udtr. for, at en person (under visse for-
hold) tillægger noget (spec. sig selv, sin egen

30 virksomhed) en særlig stor værdi ell. betyd-
ning. Gjøre Noget kostbart, holde paa,
som Noget rart; beskrive som noget rart.

Leth.(1800).
II
nu næsten kun som præd. i

udtr. være, synes ell. (især) gøre sig
kostbar, paa fordringsfuld maadeell.paa
grund af beskedenhed ell. generthed holde sig

tilbage fra at imødekomme andres ønske (om
ens nærværelse, optræden olgn., især m. h. t.

selskabelig underholdning, musikpræstation
40 olgn.); (ønske at) lade sig nøde, inden man

gør noget (som man dog gerne vil gøre); være
tilbageholdende, (automaten) giør sig
(aldrig) kostbar, men synger, saasnart hun
bliver tTn\^eto^.Rahb.Tilsk.l797.166. Oehl.

KG.283. du vil gjøre dig kostbar, for at
man siden skal sætte des meer Priis paa
din Gnnst. Ing.EM.1.26. min Datter vil

nok gjøre sig kostbar, vil at man skal
tigge hende.Hrz.Lsp.320. Hvor hun kunde

50 synes kostbar, tilbageholdende. HCAnd.I.
308. PalM.IL.II.541. De har været lidt

kostbar . . Det har varet længe, inden De
besøgte os.Schand.TF.il.132. JVJens.D.88.
Hvorfor var du nu saa kostbar i Aften?
. . Du ved jo, du altid er velset. AndNx.
PE.III.21. jf: *Her (d: i ørkenen) er Skyg-
gen en Gæst,

|
som man indbyder tidlig

og silde;
|
men den Kostbare lader sig

bede, | kun sjeldent han kommer. i)racAm.
60 TID.114. 2.5)^(2}, nu 1. br.) som paa grund

af sine (ualmindelige, fremragende) egen-
skaber, sjældenhed olgn. er af stor værdi ell.

betydning; højt vurderet, skattet, agtet; vær-
difuld; dyrebar; kostelig (2.i) (jf.\l.
dyr 2.2-3^. 'salveer jer kostbare hiY. Holb.
Tyb.V.ll. en kostbar Haand, som er vært

13-
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at kysse meer end engang. 8a.Arab.llse.

(„Jean de France" holdes) for vores Nation

det nyttigste Stycke, og saasom den er

icke mindre latterlig end skarp, saa har

den fundet en synderlig Behag saa vel

hos høje som lave, og holdes for den kost-

bareste. sa.JJJ5e<.a 7 f. *To Hundrede Aar
. . ej udsletter | De kostbare purpurrøde
Pletter (o: blodpletterne paa Cnr.lV's tør-

klæde). Blich.(J83S).Suppll61. Jeg veed
nok, hvor han har kjøbt (løjet). Man faaer

det fiint og kostbart der, men det er dyrt.

Hrz.Xll.239. (han) havde berøvet ham
Det, der var ham kostbarere end Livet

(d: hans elskede). Gylh.EA.27. Kostbar
(Chr.VL kosteligt^ i Herrens Øine er hans
Helliges Død. Fs.116.15. det nylig fundne
kostbare Skrift Leonora Kristines Jam-
mers Umde.Joh8Steenstr.KE.I1.152. ||

(sj.)

som adv.: kosteligt (se kostelig 2.2;. Jeg
var . . i British Museum og morede mig
kosth'dTtN WGade.0B.221. || (nu næppe hr.)

om person, jeg svær ved Keyserens gyl-

dene Krone og Scepter, at Polidorus er

den kostbareste Ridder mellem Mundien
og det røde HsLv.Holb.UU.S. Endeligen
behagede det Gud at kalde denne kost-

bare Herre (o: Chr.III) til sig udi det

Aar 1559. sa.DE. 11.394. CPRothe.M 0.11.

729. høie og kostbare Yrue \ Biehl.DQ.II.
547.

II (?/. fr. précieux; 1. br.) om stil: ud-
søgt; kræsen; ogs.: affekteret; manie-
reret. Kostbar Stiil, alt for affecteret,

tvungen Tale- eller Skrivemaade. Leth.

(1800). Jævne Tanker er hos Ahlmann
iklædt et kostbart Sprog. JTeWer. CPoi.^Via

1920.8.8P.4).
W Kostbar-hed, en. flt (nu kun i

bet. 2) -er. 1) (nu 1. br.) den egenskab ell.

det forhold, at noget er kostbart (især til

kostbar l.i). Kostbarheden giør hverken
til eller fra (o: m. h. /. klæder). Holb.Jul.5sc.

(ødsle mennesker) forgifte Fornøjelsens Bæ-
ger med ubehagelige Betragtninger over
dens KosthsLT\ied.TuUin.lll.289. man (kan
ikke) reise noget Hegn . . der i Varighed
kan overgaae en stampet Muur, eller for

sin ringe Kostbarhed sættes ved Siden af

denne. Olufs.NyOec.1.46. ||
(nu sj.) til kost-

bar 1.2. de Militaire . . maae, i Betragtning
af Tidernes Kostbarhed . . gives (visse be-

løb) i Tillæg. MR.1802.127. Tidernes Kost-
barheder. smst.1809.81. \\ (sj.) til kostbar 2.3.

Var inviteret paa Landet til Mad. Nantia
hendis Herregaard, som jeg 2de Gange
forhen for Tidens Kostbarhed hafde re-

fuseret. Klevenf.RJ.141. 2) (især i flt.) om
noget, der er kostbart; især (tills.osthsiTl.i):

kostbar ejendel, smykke olgn. Dronning Anna
. . hafde efterladt sig store Middeler udi
Edelsteene og anden Kostbarhed. Ellers
gaf Hendes Majest. det meeste af Kost-
barheden, som hun efterlod sig, til hen-
des eeniste Søn. Slange.ChrlV.423. *Tillad
mig . . jer at spørge,

|
Hvordan I fik den

sjeldue Kostbarhed (d: en perle). Heib.Poet.

11.156. (de) bragte storHærfang med baade
i Penge, Vaaben og andre Kostbarheder.
Hauch.V.147. Kræmmere med Kostbar-
heder fChr.Vl: fuldkomne prydelser^, be-
staaenae i Kapper af blaat Purpur og
stukket ATheide.Ez.27.24.

||
(sj.) om kost-

bart foretagende (rejse), en Rejse fra Ny-
sted . . tilKjøbenhavn blev en Kostbar-
hed (Brandes.(Aarestr.SamledeDigte.(1877).

10 Yi): en Raritet;, som en Mand af Aare-
strups Formuesomstændigheder ansaa det
for en Lykke at turde bevillige sig én
Gang om Aaret. Brandes.l1.64.
kost-blomstret, adj. [I.l.i ell. 2.2}

kostblomstret fuglemælk, ^ fugle-
mælk med blomster i en halvskærm, Omiiho-
galum umbellatumL. Lange.Flora.179. Rostr.
Flora.1.79. -dag, en. 1) [ni.1-2] (nu 1. br,

i alm. spr.) dag (i ugen olgn.), paa hvilken
20 en person faar sin kost (især gratis) et elL

andet sted (hos en privat familie). Denne
Skolediscipel har fire Kostdage om Ugen.
VSO. Der var . . et ungt Ægtepar . . i

hvis Hjem hun (o: en gammel kone) havde
Kostdage og et hyggeligt Tilhold lige til

sin Død. ChBourn.Skyggerids.(1906).119. 2)
[HLé] (dial.) første og anden bryllups(gilde)-

dag. Feilb. -dreng:, en. [in.1-2] (foræld.)
dreng, der uddannedes til at træde i en mi-

30 litær institutions tjeneste og Iminedes med
fri kost (jf Kompagni-, Rugdreng^. HG
Garde.Efterretn.om den da.og no.SøemagtlY,
(183o).70. DagNyh.^yil905J.sp.6.

I. koste, V. ['kosdal -ede. vbs. -ninsr

(s. d.); jf. IV. Kost. {af I. Kost)
1) behandle, bearbejde noget med en

kost (LI). 1.1) (sj.) til I. Kost l.i: feje ell

afstøve (noget) med en kost. Moth.K314.
VSO. MO.

II
m. adv.: koste af, støve af

40 (med en kost); afstøve. vAph.(1759). uegl.:

jeg (plukkede) en afblomstret Skarntyde
og kostede mine Støvler af. TomKrist.En
Kavaler iSpanien.(1926).77. || m. redskabet
som subj.: stryge hen over; feje (H.S.i);

uegl.: Moses-Skægget kostede ham over
Brystet. JacPaludan. De vestlige Veje. (1922),
116. 1.2) (fagl.; jf. afkoste; til L Kost 1.2,

m. adv. Hvis det underliggende Lag er
mer eller mindre størknet, inden det næ-

so ste paaføres, bør man ikke kradse op i

det, men i Stedet for koste det over med
et tyndt Lag CemenimQTtel.Suenson.B.lll.
433. Feilb.

||
(sj.) male (med malerpensel)

med grove, hurtige strøg; „smøre",
(et af) Rembrandts portrætter . . var ko-
stet ned med bravour, det andet yderst
gennemført. Tilsk.1908.315.

2) overf., m. h. t. levende væsen, især per-
son. 2.1) (l.br.) behandle (tiltale) med

(^stærkt dadlende, især grove ord, paa
en hensynsløs maade; tugte; revse,
*( Grundtvig) koster med sin Pilevaand

|

som Levende saa Døåe.Rich.l1.341. Den
højtærede Minister havde imidlertid ikke
faaet nogen Fært af, at det unge Med-
lem i al Stilhed var blevet noget mere

I

II
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værd end den pure Begynder, han saa
let havde kunnet koste i Jernbanesagen.
Top8.III.214. 2.2) (dagl.) drive, jage bort
ell. fra et sted til et andet, paa en hen-
synsløs (tyranniserende, hundsende) maade;
ogs. spec: afskedige paa en hensynsløs,

brutal maade. Hvorledes kan man afske-

dige eller ,,koste" en Reserveofficeers-
aspirant for en — ikke vanærende — For

den kosteT.8m8t.VIT.181. Hvad koster Alen?
HCAnd.V.254. MO. hvad der skal til, det
skal til, og Tørv er' ikke drøiere fordi
Læsset koster mer* end mens den forrige
Pige var her. FritzJurg.nr.il. en hektoliter
kokes, der før krigen kostede halvanden
krone, har en tid kostet over 15

i
|| m.

overgang til bet. \.2: det koster mange
penge (o: er dyrt), ingen penge (o: faas

seelse? FolketsNi8se.^^/2 1862.4. *Minister lo .^ra<is; olgn. det er troeligt, at, hvis en
Bluhme kostes skal.sm8t.'^^/il865.3. han
vilde være en af de første, der blev „ko-
stet" . . i Fald Øen (o: Als) faldt i Fjen-
devold. DagNyh.'^liol905.TilL2.sp.4. (hun-
dens) Kosten efter Katte . . har længe
ærgret hQnåe.Fleuron.K.lSS. || i forb. m.
præp. med ell. adv. olgn., der betegner ste-

det (hvorhen en jages). *(han) Kostede
Svenden strax sin Vei. Hr. Sørensen.''^/i

Koekase kostede mange Penge, og med
Besværlighed blev ført syltet fra Indien
eller den nye Verden, at den vilde blive en
Hovedconfiture paa fornemme Borde.Holb
MTkr.285. Det koster intet. FSO. *Confect-
rosiner og Mandler der groe,

1 1 store Du-
ske de hænge | Paa Træerne sammen, to

og to,
I
Og koste slet ingen VengQ.Winth.

IV.43. talem.: „Det er det Tykke, der koster
1866.4. de velsignede Børn bleve kostede 20 Pengene,** sagde Kærlingen om Kaffe
fra det ene Værelse til det andet. CM0II.
M.III.197. Paa Slaget Tolv kom Natvæg-

I

terne . . og kostede Folket hjem (o: fra

I beværtningshaverne) og iseng.Drachm.HI.
\ 123. De andre regnede ikke med hende
i som Person men kostede blot med hende.
^' AndNx.DM.III.48. saa kom Hanka og
\ kostede ham ind for at hjælpe Josia.-Rørd.

S.59. En hel Uge igennem er hun (o : en

gramset. Mau.lO?00. høflighed koster
ingen penge, se Høflighed 2. I.2) om (er-

hvervelse, tilvejebringelse af) en ting, (udsty-

relse, underhold af) en person, (udførelse afj
en virksomhed osv.: kræve forbrug ell. an-
vendelse af (en vis sum) penge; med-
føre (en vis) udgift, (ofte m. hensobj.).

hånd har kost mig mange penge. Mo^A.
K316. Naar jeg regner efter hvad dette

kat) nu blevet fortrædiget af Hunden og 3o Barsel har allereede kostet mig, saa rey-
kostet om med som en Mikkel. i'^/ewron.A.

109. Feilb. OrdbS.(Sjælland,Fyn). (1. br.)

m. tings-obj.: naar en (forfatter) faar op-
ført et Stykke . . der ikke ligner, hvad
Premiérepublikummet daglig er vant til

. . kostes det ud af Teatret, selv om
det skyldes en Mester. SophClau88.(Pol.^V4,

1914.7).

3) (af bet. 2.2; sj. i dlm. spr.) intr.: ko-

ser Haarene sig paa mit Hovet. Holb.Bars.
1.4. nu er een saa høflig og byder mig til

sig paa Landet, hånd svær paa, det skal
icke koste mig en Skilling, sa. F^s.IJ.i. det
vilde koste for mange Penge at giøre
alle disse Forbedringer. JSneed. IX. 137.

Engeland regner . . at naar vi bygge et

Skib, som koster os 7. Tusende Rdlr. saa
koster det dem 12. Tusende. OeconT.II.62.

ste af, begive sig bort, gaa sin vej paa en 40 de Fattiges Beklædning kostede hende
ynkelig (flov) maade; sjokke af. FrSkousbo
ES.IOO.

II. koste, V. ['kmsda] præt. -ede ell.

t koste (Holb.Paar8.52); part. -et ell. f kost
{Moth.K316. KomGrønneg.II.443. NvHa-
ven.0rth.a4v. Bror8.189). vb8.-n\ng(s.d.), jf.
Kostende, {æda. d. s., sv. oldn. kosta; gennem
meng. costen ell. mnt. kosten fra oldfr. co-
ster (fr. couter^, af lat. constare, bestaa,

koste (se H. konstantj; jf. IL Kost)
1) m. subj., der betegner, hvad der faas

for ell. medfører udgift af penge. \A) staa
i en vis pris; kunne faas (købes) for
en vis pris (især i præs), jeg kand sige
til en Bonde, hvilken Psalme vil du have,
den koster saa meget, den anden saa me-
fet. Holb.Er.1.3. Her er en halv Ost, som
oster en heel Daler. IIøysg.S.31. Alt hvad

der ikke forhen havde kostet 6 Gange

langt mere end hendes egen. Blich.K.99.

*Julen varer længe,
|
Koster mange Penge.

PFaber.VV.118.\\ talem. man faar ikke at

regne, hvad en god kaal koster, se Kaal 2
slutn. skidt (med) hvad det koster,
naar bare tøsen (ell. pigebarnet^ mo-
rer sig, (nærmest vulg.) som (forsorent)

udtr. for, at man ikke lægger vægt paa, om
noget (især en fornøjelse) muligvis bliver

50 noget dyrt. i Kroens store Sal (var) paa
Væggen anbragt en gammel, blaablom-
stret Kaffekande . . der hang i et blaat,

vatret Baand, hvorpaa man læste: „Det
er det Samme, hvad det koster, naar
blot Pigebarnet morer sigl^ Bergs.PF.372.
DagNyh.^'lil921.1.sp.2. Feilb.IL609. jf.: (i

1886 byggede forsvarsvennerne) Caponiérer
og Fæstninger under Feltraabet: Det er
lige meget, hvad det koster, bare Bahnson

saameget som før Krigen blev paa denne 60 (o: krigsministeren) morer sig! Cavling.RS.
Dag ophøjet dertil. Cit.l813.(SoranskTids-
skr.VI.(1912).244). naar et Pund Kirse-
bær koster to Mark og otte Skilling, hvad
koster saa en Parquet-Billet ?ffet6.Poe^.
VI.53. Jeg forlanger den (o: vinen) ikke
for Intet; jeg vil naturligviis betale hvad

160.
II

m. prægnant bet: koste (penge),
medføre store udgifter; være dyr(t). *Kan
I da ikke sætte Skranke for *| Den over-
drevne Lyst til Fjas og Glimmer?

|
Det

koster Penge. Heib.Poet.IV.228. der (tal-

tes) om at sende gale L. K. bort til en



koste koste 204

Anstalt; men det kostede — og man kunde
jo lade ham være i Fred. AndNx.S.135.

jf. koste (en) dyrt, se dyr sp.lSOS.^

2) om person: anvende penge til ell.

paa noget. 2.1) m. ohj., der betegner det, der

faas for penge, ell. som man anvender penge
paa.

II
(nu 1. hr.) m. h. t foretagende, foran-

fdaltning olgn.: bestride omkostningerne, ud-
gifterne til (noget); bekoste (1). Haver
Fader . . givet et sit Barn noget i Hænde,
eller kostet dets Rejse paa fremmede Stæ-
der, eller og Bryllups Udflyning. DL.
5—2—61. Staten maatte koste hans Jorde-
færd. Cantu.1.292. Flere er saa fattige, at

der intet er til at koste Begravelsen for.

Jørg.EA.67. For ikke at koste det dyrere
Freskomaleri paa Prøverne . . udførte vi

dem i Ksiseinmaleri.JoakSkovgaard.VD.59.

jf. bet. 2.2: han har ikke raad til at koste
(dyr) uddannelse paa sine børn

j || m. h. t.

ting: anskaffe (ved køb); købe (jf. be-
koste 2); nu især m. tanken paa den bekost-

ning, det økonomiske offer, anskaffelsen med-
fører (og ofte tryksvagt i forb. m. subst. uden
art), han nendfer ei at koste sig klæder.
Moth.K315. Oehl.HK.132. en nye Harpe .

.

som hun havde ladet koste iBret\sjiå.PMøll.
1.215. jeg slider . . alt for meget paa Pastor
J.s Stol . . Pastoren maa da vist koste nyt
Betræk paa den. Baud.AB.62. (hun) følte

ikke Anledning til at koste ny Laas. KMich.
(Tilsk.1900.534). Man gør . . bedst i at ko-
ste sig et lille Uøvlehord. Haandgern.lO.
Da nu ikke alle de unge Skuespillere har
Raad til at koste en Pleureuse, laaner de
den hos en Kollega. Pol.^^/9l918.13. OrdbS.
(sjælL).

II
koste (en) hen, (dial.) bekoste

ens begravelse. Gravl. Voksebro. (1923). 111.
sa.BB.121. OrdbS.(Fyn). se ogs. hen sp.ll53\
2.2) m. h. t. pengebeløb (til et vist formaal,
en persons bedste, en sags fremme olgn.):

anvende; forbruge; giveud; især m. fore-
stilling om, at beløbet kun udredes med be-

tydelige ofre, i forhold til vedk.s økonomiske
evner, olgn.: ofre (".//*. bekoste 3^. *Jeg ko-
ster udi Kjoler mange Penge, | Men en
er mig for kort og en for lang.PMøll.I.
102. Vi . . kostede mange Penge for at
faa denne Dæmning godt lagt. Bornh.Sam-
linger.VII.(1912).119. i alm. spr. næsten kun
i forb. koste ('mange penge, meget osv.)

paa: en Qvinde . . havde havt Blodflod i

tolv Aar, og havde kostet al sin Formue
paa Læger. Luc.8.43. alt det hans Her Fa-
der har kosted paa ham, er forgieves.
Holb.Pants.IJ.6. hver Mand, som vilde
koste nogle Skilling derpaa, kunde have
sin Almanak i Uuset. 0rst.VIII.126. Mo-
der har ikke Raad til at koste saa meget
paa mig. Goldschm.Hjl.II.214. lMakk.14.32
(se M. bekoste 3^. Det er en nydelig Tak
for, hvad vi har kostet paa dig. Byens
fineste Skole og dyreste Kursus. Ser^sfrøm.
MD.57. (hun) vil koste penge paa for-
lorne tænder. AnkerLars.VS.219. uden obj.:

Har jeg ikke kostet ordenlig paa hans

Lærdom? Oylb.(1849111.7. jeg har kostet
paa Dig over min Evne. Goldschm.11.124.

3) overf. anv. af bet. 1(2). 3.1) kræve ell.

medføre (noget) især som gengæld for
opnaaelse af noget attraaværdigt.
•lad Kors, og Død, og Smerte

| Tale —
raabe — i mit Hierte | Hvad min Frelse
kostet har.Sporon.AC.S*". (det maa) koste,
hvad det (koste) vil, med hvilke som

10 helst ofre; for enhver pris; paa hvilke som
helst vilkaar. Det maa koste hvad det ko-^

ste vil, saa viljeg have en Ende herpaa
denne Kiten.Holb.'Usynl.IlI.4. Mau.5001.
denne Pige skulde blive hans, det koste
hvad det vilde. Gylb.(1849).IX.172. Jeg
havde altsaa bestemt . . at jeg, koste hvad
det vilde, vilde ta'e Forbrydelsen paa mig.
Bang.SF.116. det koster (ham) kun et
ord (jf. bet. 3.2^, et ord (en kort udtalelse,

20 en befaling ell. henstilling) er tilstrækkeligt,

for at noget skal finde sted; ogs. overf.: det

er en let sag (for ham). *I)et koster kun
et Ord,

I
Da Storm og Bølger stærke,

|

De faae det fuldt at mærke, |
Vi Herren

har omhord\SalmHu8.176.3. Moth.K316. i

sex Dage skabde Han Verden, som blev
tilsyne. Det kostede Ham Altsammen
kun et Ord. Grundtv.Udv.VI.44. Mau.1.560.
koste (en) dyrt, se dyr sp.l203^. || kræver

30 medføre ell. bevirke noget ubehageligt,
besværligt, smerteligt, sørgeligt olgn.;

ogs. uden forestilling om opnaaelse af noget

attraaværdigt : hav e som konsekven s ; for-
volde (sorg osv.) (jf. bet. 3.8j. det koster
Umage saaledes at mane Geister. Holb,
Hex.II.5. saa koster det jer da inted an-
det at slippe, end kuns at tage Livet af

jer selv. KomGrønneg.II.228. jeg giorde
denne Reyse med Lyst, endskiønt den

40 kostede mig ømme Fødder. Overs.afEolh
Levned.53^. *Min marterfulde Siel forka-

ster
I
En Himmel, som skal koste Laster

(d: syndige handlinger). Ew. (1914). III. 47.

Erindringen om den (aften) har kostet mig
mange vaagne bittre "^ætter.Kruse.Æsihet.I.

47. *At jage Lam var hans (o: en hunde--

hvalps) største Lyst, — | Det kosted ham
mange Klaps. Winth.IV.97. Det kostede
hende bittre Taarer at forlade sit Hjem.

50 JfO. koste hovedbrud olgn., se w. Ho-
vedbrud (-bryd, -bryden). || ikræve, med-
føre ell. bevirke tab af noget værdi-
fuldt. Hiel (byggede) Jericho; det kostede
ham Abiram, hans førstefødte ^øn.lKg.
16.34. en Baxning, der kostede den ene
et halvt Dosin Tænder. Pram.VI.37. det
kostede ham hans Popularitet. i^rSnced.!.

438. Denne Hændelse kostede ham hans
Helbred. VSO. MO. hvad slaar Du (ham)

60 for? paa Øretl Det kan koste Drengen
Hørelsen. ChrEngelst.BJ.93. Beleiringen
havde allereede kosted .. meget Blod
(o: mange menneskeliv).nolb.DH.II.40. Dette
kostede vor mandige Helt meget Blod;
thi hånd fik i Hovedet og andensteds, ey
mindre end syv Saar. EPont.(KSelskSkr.II.
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127). *i Dag vil Seier koste BXoå.Nord
Brun.Zar.18. MO. D&H. Hvis nogen un-
derstod sig dertil, skulle det koste hans
Liv. Holh.Usynl.1.1. *Den mindste Svig
vil koste dig dit Liv. Oehl.X.72. Ing.LB.
II.3S. »hvert Øieblik |

Vi dvæle, koster
en Uskyldlgs hiv. Hauch.DVKIII.68. Nej,

om det saa skal koste mit Liv. KnudAnd.
(BerlTid.^y*1926.M.2.sp.2). koste flæsk,
ens hals, hoved, knap olgn., se Flæsk
{sp.30^), Hals (sp.?4P^), Hoved (sp.SOé*^),

Knap (sp.TOO^'') osv. jf.: f Det skalkoste
ham (o: skal komme ham dyrt at staa, ko-

ste hans liv). vAph.(1764). || f koste (paa),
kræve (anstrengende) anvendelse ell. forbrug

(t-fl „tage paa". Hun véd .. ikke, hvad
det koster paa Kræfterne . . at gaa med
Feiekosten. PAHeib.US. 473. ordspr. (nu
næppe br.): Det koster Bén at ride paa
Stav (egl.: naar man kun har en stok som
hest, maa man have det besvær at bruge be-

nene). Mau.741. 3.2) (hos Eolb.) f det ko-
ster (ik)kun m.flg.inf. (og efterfølgende
for at m. inf), det kræves blot, man behøver
blot (at gøre det ell. det for at opnaa noget
tilsigtet), det koster ikkun at sige, at

Hierter, Ruder, Spar eller Kløver skal
være Triumphs; thi, saa snart Paabudet
er skeed, blive de det virkeligen. Eolb.
MTkr.307. det koster ikkun at faae en
eeneste Bog i Hovedet, for at erhverve
sig Anseelse af LæTåom. smst.356. sa.Ep.
11.268. det kostede ikkun at tvinge een
af de fornemste Republiqver, for . . at

giøre sig alle de andre underdanige, sa.

Merod.15. 3.3) m. prægnant bet. : kræve ell.

(for)volde anstrengelse, overvindelse,
bekymring , sorg osv. \\ O koste (en)
meget, lidt osv. De allerprægtigste Kiær-
ligheds Erklæringer koster ham intet Holb.
Ygs.(1731).I.l. hvad koster det, inden vi
kand lære det eneste ord: possum ca-
rere. Hersl.En ChristensLiv. (1 731). 60. Det
er kun en Draabe i Havet . . en Uretfær-
dighed mere koster Eders Konge kun li-

det. Hauch.II.238. *det lidt mig koster,
|

At gjøre Dem den store Sandhed klar.
PalM.y1.302. Det maa koste Dem meget
at tage saa hurtig Afsked med Mademoi-
selle efter det første Møde. Schand.IF.239.
t m.^ræ;?. paa: Det kostede meget paa
ham, at skilles fra hende . . o: det kostede
ham megen Overvindelse.MO.

|| abs. : (for)-
volde besvær, bekymring osv.; være,
falde vanskelig(t). det (er) ofte ikke
uden den første Tanke som koster. Kraft.
VF.197. *Det koster Hakon Jarl at trygle,
ThorsL. Oehl.HJ.133. Det kostede dem at
komme fra hinsLnden. Bang. Udv. 105. nu
især i talem. det er det første skridt,
der koster ('(j; begyndelsen er det vanskelig-
ste), se først sp. 465^.

4) m overf. anv. af bet. 2.2: ofre. *(gud)
kiøbde fri, miskundelig,

|
Vor Sjæl i dyre

Domme . . | Han kostede paa os bestemt
| Det

Kiæreste, Han havdel Grundtv.SS.1.488.

IH. koste, V. nkmsdaj -ede. (af HL
Kost 1-2; nu især dial.) give kost; holde
med kost; underholde. Moth.K315. VSO.
MO. for hver to Faar, en Mand havde,
skulde han end videre koste Hyrden en
Bag. Feilb.BL.180. Han havde forpagtet
(mejeriet) og havde . . forpligtet sig til

at koste Gaardens Folk. Wied.CM.187.
||

især i forb. som: koste og lønne, give
10 kost og løn. Moth.K315. vi (er) ikke . . for-

pligtede til at koste og lønne vore Tie-
neste-Folk, naar de ingen Tieneste kand
bevise os. Eilsch.PhilBrev.94. smst.70. VSO.
At koste og klæde Een. MO. koste
(og klæde) sig selv, holde sig selv med
kost (og klæder), (de fattige husmænd) tær-
ske . . og de faae da Kosten, eller de
koste sig selv og erholde 1 Skjæppe af

14. Go1dschm.BlS.lI.41. en Arbejdsmand
20 som kostede sig selv holdt magelig sine

to Kroner om Bagen.AndNx.PE.1.13. Feilb.

OrdbS.(sjæll.).

Koste-, i ssgr., i alm. af I. Kost (se dog
Kostegæld; jf. u. Kost-gyvel, -hold, -nel-

likej; især af I. Kost l.i, saaledes foruden
de ndf. anførte bl. a. Koste-baand, -fabrik-

(ant) ofl. -binder, en. (nu 1. br.) person,
der binder riskoste (jf. Binder S). vAph.
(1759). Molb.Ev.291. Blich.I.Lvii. -bwr,

30 en, et. (til I. Kost l.i ell. 2; jf. -lyng; nu
næppe br.) ^ den lyngagtige busk krækling,

Empetrum nigrum L. JTusch.77. VSO. („I

Jylland"), -boje, en. (til I. Kost l.sj ^
med kost(e) forsynet bøje. Drachm,.DG.10.
Kidde.B.58. -gyvel, en. se Kostgyvel.
•gæld, en. {jf. æda. kostningsgiald i sa.

bet., ænyd. kostgæld, kostpenge, fynsk kost-
(en)gæld, bekostning, betaling (MDL.293);
af HI. Kost 1-2 ell. II. koste 2; jur.; nu

40 næppe br.) godtgørelse for udgifter til (børns)
underhold, naar (en enke) gifter sig . . da
tage Værgerne Børnenis Gods i deris
Glemme og Forvaring, og give hende
Fosterløn og Kostegield, indtil de ere syv
Åar.DL.3—17—19. jf Moth.K315. -hold,
et. se Kosthold. -holder, en. (til I. Kost
1.4; fagl, især Øj den indretning paa en
dynamo, som bærer kostene. Scheller.MarO.
-hTene, en. (nu næppe br.; jf. -lyng) ^

50 blaatop, Molima cærulea Moench. Koste

-

hvine . . Et Slags Græs . . hvoraf man
giør Lokoste. FSO.
kostelig, adj. ['kcosdQli] (sj. kostlig.

Blich.(1920).1II.117). intk. -t ell. (nu især

talespr.) d. s. (Holb.GW.II.4. ExtrRel.Vit
1722.8). adv. -t ell. (især talespr.) d. s. (Pflug.

DP.626. Holb.Tyb.IV.4. Heib.Poet.X.274.
Wilst.D.1.64. Schand.0.1.74) ell. (f) -en

(Moth.K316. Gram.Breve.148. Slange.Chr
60 IV.842. VSO.). (glda. d. s., sv. kost(e)lig,

sen. oldn. kostuligr; fra mnt. kost(e)lich, J/:
ty. kostlich, eng. eostly; til mnt. kost(e) ell.

kosten; se II. Kost, II. koste)

1) (nu kun poet. ell. arkais.; ofte m. over-

gang til bet. 2) som koster ell. har kostet
meget; kostbar (1). en Kiøbmand . . fandt
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en meget kostelig (1907: kostbar) Perle.

Matth.lS.46. kunstig drevne Kaabber-Ke-
deler, som . . ere saa kostelige, at og en
Kedel kommer paa 1 Pund Gnid. l'flug.

DF.1098. *Den kostelige Gaard en for-

nem Mand tilhørte. Tode.I.188. havde kun
Salene ikke været saa store, saa kostelige.

Gulvene vare af speilglat Marmor. HCAnd.
1.64. *Da seiled et Skib fra Bergens Fjord,

|

En kostelig ladet Snekke;
|
Thi Ludvig

Holberg var der ombord. Wilst. D. 1. 64.

svære Guldringe og Kæder og kostelige

Stene. JFJac.I.15. uegl: Sundhed er et

kosteligt Klenodie. Holb.Abrac.I.l. jf. bet.

2.1: *tvende gode skibe har bragt til vort

land
I

de svenske og norske studenter . .
|

og ladningen, min sandten, har kostelig

værdi. Hostr.SD.I.50.

2) uden (tydelig) forestilling om penge-

værdi, som udtr. for ualmindelige, frem-
ragende, værdifulde egenskaber: ypperlig

(jf. kostbar 2.5). 2.l) ("O, især poet. ell. høj-

tid.) i al alm.: af stor værdi; højt imr-
deret, skattet; dyrebar; herlig (2);

ualmindelig; fortræffelig, vor Herris

Jesu Christi ydmyge Manddoms Annam-
melse og hans kostelige blodige Sveed
og Uskyldige bittre F'me.DL.vidneed. en
sagtmodig og stille Aands uforkrænkelige
Væsen, hvilket er meget kosteligt for

Gud. lFet.3.4. Det er en kostelig Herre.

Hånd er Capabel at skyde paa en To-
skilling. Holb.HP.1.4. „Christoff I kand du
vel agere en drucken Mand?" — „Ja koste-

lig, sær naar jeg har faaet 2 Pæle Brænde-
viin til Livs.'' sa.Tyb.IV.4. Mester Anders
Areboe (var) en kostelig Dansk Poet.

Slange.ChrIV.401. *Der er et Land saa

kosteligt
I
Alt under Nørrelide. Grundtv.

PS.IV.3. »Med Kys og Suk
|
de (o: tre

piger) kosteligt mig (o: narren) plejed.

Stuck.SD.114. Paa Væggen hænger der
kostelige Målener. Rimest.DF.l. 2.2) (jf.

bet. 2.3) som adj. knyttet til Morskab ell. (i

talespr. især) som adv. til more: o veror

-

dentlig(t); herlig(t); ypperlig(t); for-
træffelig(t); hjertelig(t). Forfatteren
lovede Publicum kosteligt Moerskab.Rahb.
Tilsk.1792.477. de (svor) høit og dyrt, at

de aldrig havde moret sig kosteligere.

IIauch.1.323. Saadanne Fyre morede min
Fader sig kostelig over og (kunde) faa

dem til at udfolde deres Komik. S^c^and.

O.T.74. Const.GH.2. 2.3) (især ved videre-

udvikling af bet. 2.2) som ved sin ualminde-
lige beskaffenhed paavirker en persons fore-

stillingsliv, især: komiske sans, paa en over-

raskende maade; (i høj grad) morsom,
pudsig, en ung Svenske, som var en
kostelig Gøgler, og kunde efterabe alle

Ting. Overs.afHolbLevned..50\ Mærke I da
ikke, at her er en Misforstaaelse ? O, en
meget kostelig.OeRZ71005. Denne Idee
. . forekom mig nu saa kostelig, at jeg
brast i en stor Latter. Gylb.(1849).XII.189.
Det var et kosteligt Syn, at see den for-

elskede Gjek dandse spansk, ievin. Jeg
— ikke have Sans for andet end Mad og
Drikkel Nej, han er kostelig, hahahal
Ho8tr.ML.117. Han kunde fortælle koste-
lige Ting, som foregik bag Koulisserne
paa Videnskabens kongelige Theater.
Schand.O.I.217. Pelle købte noget Tøj hos
en Marskandiser, og hun syede det om.
Ungen saa kostelig ud i det AndNx.PE.

o III.60.

Ko8teli|^-lied, en. flt. (sj.) -er. 1) ('O;

l.br.) den egenskab ell. det forhold, at noget
er kosteligt; kostbarhed (i). Moth.KS16. VSO.
2) (sj.) noget, som er kosteligt; kostbarhed (2).

fast den gandske Verden veed at tale om
det Kejserlige Hof (i Peking), som udi
Pragt, Kunst og Kosteligheder de Euro-
pæiske fast overga.Sir.Pflug.DP.435. (spøg.,

iron.:) Det er kun et Lune af Skæbnen .

.

20 der for en Dag eller to lader Kostelig-
heden (0: en berømt sangerinde) forvilde

sig til Danmarks Bøgeskove. NatTid.^^U
1921.M.5.sp.2.
H-oste-lyng:, en. (jf. -bær, -hvene;

1. br.) 2( betegnelse for (busk af) lyng (Cal-

luna vulgaris Salisb.) ell. krækling (Empe-
trum nigrum L.), hvoraf der bindes riskoste.

VSO. MO. Sal.X.965.

Kostende, et. {vbs. til H. koste (2);

30 sj.) anvendelse, udredning af penge; bekost-
ning, de mangehaande Folk, som udi
fremmede Herskabers Gebeter maatte med
stor Summers Kostende dertil antages.
Stange.ChrIV.973. de forpligtede sig til

på egen fare og kostende at tjæne ham
med firti ryttere. Barfod.DH.1.65.
Koste-paliue, en. (til 1. Kost 2; sj.)

palmen Thrinax argentea (med vifteformede
blade). OpfB.'^VII.399.

40 Koster, pi. ['kcnsdar] {ænyd. glda. d. s.;

æda. ogs. ent. kost (gi. nom.-form kostær^,
ting, genstand, ejendel, vilkaar, oldn. kostr i

sa. bet. ;jf. got. kustus, prøvelse ; besl. m. Kaar,
IV. kaare; næsten kun fagl, isærjur., emb.;

jf. Tyvekoster) genstande; ejendele;
(bortkomne) sager. Fæ, eller Klæder, eller

Vaaben, eller andre Koster, som Bonden
ejer. DL.6—14—2. (kystpolitiets) Øiemeed
skal være . . at forebygge . . at mistænke-

50 lige Koster skal blive ind- eller udsnegne.
Pl:'Vil817.§2. jf: stjaalne og bortkomne
Koster. PolitiE.KosterbV1^1920.1. \\ især om
stjaalne sager; tyvekoster. Tager mand
Tyv med Koster i Hænde. DL.6—17—1.

Finder mand hos anden Mand sit Fæ,
eller andre Koster. sm8t.l2. Nørreg.Privatr.

IV.219. *uden Fare de vilde hæle | Og
dele de Koster, de lade stjæle. Winth.Digtn.
266. man tvinger Tyven til selv at bære

60 Kosterne. Kierk.XIII.554. „Jeg skal nemt
paavise Kosterne," sagde K. ORung.Stjaal-
neMasker.(1923).66. Butikstyverier, hvis

Koster tilsammen har en Værdi af 1600 Kr.
NatTid.^^lxil919.M.6.sp.4. \\iforb. stj aalne
koster, tyvekoster. I morgen Aften skal

begge Tyvene frivillig levere de staalne

li



209 Ko8teridt Kosthold 210

Koster tilbage. Hoi6.Hex.JJI. 4. sa.GW.
IV,2. Stjaalne Koster. En Del Bohave .

.

som antagelig er stjaalet fra Pulterkamre
. . henstaar til Eftersyn . . i Politiets 12.

Undersøgelseskammer. PoZ.^/a i9^^. .9.8;?.^.

II
htriil: Kosterblad Nr. Iff. (Fortegnelse

over stjaalne og bortkomne Koster). (Hid
paa tillæg til bladet Politi- Efterretninger.

1920fr.).
Koste-ridt, et. (03, l.hr.) spec. (if.

folketroen) om hekses ridt til Bloksbjerg paa
kosteskaft (Jf. -skaft;. GSchutte.HH.195.
-ris, et. tsær (fagl. ell. dial.) i flt., om
ris, kviste olgn., hvoraf der bindes koste.

skiære Kosteriis i Skoven. VSO. Buskene .

.

strittede som viltre Kosteris. Tandr.K.136.
et Lag Kosteris (Piassava). KuskJensSøm.
273. ForstO. NordsjællF. 11.165. OrdbS.
(Sjælland, Fyn, Falster), jf.: *(man) faar

|

dé smaa, som bedre ej forstaar,
|

til paa
et Kosteris af alle Kræfter

|
saa smaat at

feje efter (o: til Hækkenfeld). Grundtv.PS.
IV.205. -skaft, et. Hvorledes kand een
ride paa et Kosteskaft udi Luften tilBlocks-
bierg (jf.Kostendt)?Holb.UHH.I.5. Thiele.

III.181. HCAnd.VII.36. *nu vil han . .
|

med et gammelt Kosteskaft
|
Jydepotten

knuse. flos^r.F7.85. Der er . . ingen Ære
at vinde ved en Duel paa Kosteskafter.
Brandes.XIII.478. N. N. har . . gjort sig
fortjent . . ved at bryde et Kosteskaft for,

at (Jesus) var Murersvend (og ikke tøm-
mermand). Kehler. (BerlTid.''Visl928.Aff.7.
sp.3).

II
uegl. ell. i sammenligning, disse

skyggeløse Kosteskafter — nyplantede
Træer. Fi7Mnc?.S'.77. især som udtr. for no-
get (alt for) stift, usmidigt, ugraciøst olgn.:

Han (o: en beruset) laa paa Gulvet saa
stiv som en Kosteskaft. 2>rac/im.ÆJ0.408.
om en lang, tynd, figurløs kvinde : sikken et

kosteskaft
j
OrdbS.(sjæll). talem.: have et

kosteskaft i ell. igennem ryggen, have en
meget stiv holdning (jf. Jærnstangj.
Kost-foras:ter, en. [nL2] den, der

vrager maden (alm., daglig kost). Moth.K314.
VSO. MO.

II
næsten kun i nægtende forb.

(jf. Foragter; : han (osv.) er ingen kost-
foragter, han er ikke kræsen, tager til

takke med, hvad der bydes ell. kan faas.
Moth.K314. Oadeordb."^ om dyr: De (hvide
myrer) fordærve alle Ting, hvor de kom-
me, i Besønderlighed uldent Tøi, omend-
skiønt de ei ere Kostforagtere, thi de æde
ogsaa Brænde. i^eiser.Z 7.^/4. BøvP.I.112.

II
uegl., m. h. t. noget ikke-spiseligt. I veed

maaskee nock at jeg er ingen Kostfor-
agter (o: m. h. t. kvinder). KomOrønneq.I.
288. CBernh.NF.I.202. PalM.IL.IT.'355.
*For min Lykke vil jeg spærre

| Næbet
op så højt, jeg magter.

| Hvad forresten
Livet bringer —

|
jeg er ingen Kostfor-

agter. Blaum.Sib.175. -fri, adj. {ænyd. d. s.

(bet. \); efter ty. kost(en)frei) 1) {Hl IL Kost
og L fri 3, jf. frikostig samt ty. freigebig,
gavmild ; nu næppe br.) om person : som gerne
giver af, hvad han har; ikke karrig; flot

(2.1). Moth.K314. Nysted.Rhetor.63. Det er
godt (d: let) at være kostfri af en andens
Pung (o: paa en andens bekostning).VSO.
2) [II] (m. overgang til bet. 3; nu 1. br.) som
er fri for at betale; ogs.: som man ikke skal

betale noget for; afgiftfri; gratis. Stadthol-
deren (skulde) tage mod dem, som kom-
me til Lands, dennem at Gelejde og Kost-
frie holde. Slange.ChrIV.91. vAph.(1759).

10 En kostfri Reise. 7S0. Jeg fik Pakken
kostfrit afsendt, sms^. MO.1.1283. S&B. 3)
[III.1-2] (nu 1. br.) som har ell. faar fri kost

(underholdning, mad og drikke). At holde
En kostfri. 7*^0. MO.1.1283. leve kostfrit.

D&H. jf. bet. 2: De (russiske gesandter)
bleve saa længe de vare her, holdte Kost-
og Rejsefrie. /SZan^e.C/irJ7i7^. -;;:ang;^

en. [III.l] (sj.) det forhold at være kostgæn-
ger; pension. Kostgang vil i Reglen kunne

20 skaffes enten hos Byens (o: Sorøs) Bor-
gere eller hos Akademiets Lærere. Dagbl.
^^kl875.4.sp.3. -gyvei, en. [1.1] ('s/. Koste-.

JTusch.338). 2( navn paa den i Danmark
voksende gyvelart (Sarothamnus scoparius
Koch), hvoraf der bindes riskoste (jf. Koste-
lyng o^.j. VSO, Sal.VIII.202. -gænger,
en. [III.l] (nu 1. br.; jf. -gangj person, der
regelmæssigt (efter aftale, akkord) faar sin

kost (uden ell. især mod vederlag) et ell. an-
30 det sted (uden for sit hjem; i privat hus, pen-

sionat olgn.); pensionær. Moth.K315. Kost-
giengerne (o: i en skole), som aarlig give
20 til 25 Rdlr., nyde derfor Veysenhuus-
Pleyen, men holde sig selv med Senge,
Klæder og Reenlighed. LTid.1761.31. de
der har Kostgjængere, vil ikke lade deres
endskjønt gamle Piger, komme dem for

nsdr. Ew.(1914).IV.302. Et Par Familier
gav mig Plads ved deres Middagsbord,

40 jeg fik næsten alle Dage i Ugen besatte,

jeg blev en Slags Kostgjænger, som man-
gen fattig Student endnu er det.HCAnd.
XI.94. FruHeib.EtLiv.II.14. De boede ikke
paa selve det store Hotel men var kun
Kostgængere der. Pont.DR.^I.85. || billedl.

De 9 Musæ siges at opklække og føde
(digterne): men, hvis saa er, saa maa man
slutte, at de gode Jomfruer holde ikkun
slet Bord, og at det er ingen Fordeel at

50 være deres Kostgienger. Holb.MTkr.422.
Christina fandt og sin Regning ved at

holde stivt ved den Romerske Troe, helst

saasom de Svenske Vexler siden begyndte
at slaae feyl, og hun derfore maatte blive

de Romerske Pavers Kostgienger. sa.Helt-

ind.II.222. LTid.1756.366. -s^æng^erske,
en. [III.l] (sj.) kvindelig kostgænger. Faa
Dage efter, hun var kommet, som Kost-
giængerske i Klosteret, tog hun Nonne-

60 sløret der. Rahb.Fort.II.122. -liold, et.

[III.1-2] (nu næppe br. Koste-. DL.2—22—
52. Baden.JurO. VSO.). {oldn. kosthald
(-heldi); nu næppe br.) 1) underholdning
(med kost); forplejning; kost (III.1-2). Moth,
K315. Kostholdet (i Norge) er meget rin-

gere frem for i Danmark. T7tise.iC.J.^85.

II. Rentrykt »/i 1129 14
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got eller slet Kosthold. Jttn^e. 2) godi-

førelse for fortæring; kostpenge. Reffnskabs-
'rovster (skal) have af hver Kirke . . een
Rix Daler Provstepenge, og een Orts Daler
Kaastehold. DL.2—22—52. Baden.JurO.
VSO. MO. -hus, et. [III.1-2] {jf. ty. kost-
haus; sj.) hus, hvor man (lejer sig ind for
nogen tid og) faar sin kost (som kostgæn-
ger); pensionat, de gik i den samme Skole
i en Provinsby, kom til at bo i det sam-
me Kosthus, anlagde deres Æggesamling
i Fællesskab. Tops.II.42. (de) lagde . . sig
ind i et af de store Kosthuse, som knej-
ser paa Urnersøens østlige Klippekyst.
ZakNiels.GV.llO. -kadet, en. [111.1-2]

i tidligere tid betegnelse for kadetter, som
havde betalingspladser paa landkadetakade-
miet (mods. „virkelige kadetter", der opdroges
paa akademiets bekostning). MB.1783.935.
1810.256 (se i*. -penge 1). VSO. SaUXV.
347.

kestlig;, adj. se kostelig.

Kost-maal, et. [III.2] (foræld.) beteg-

nelse for et maal (paa 3^U skæppe), hvormed
matrosernes maanedskost afmaaltes. Taxt.^^li

1806. VSO. -nellike, en. [1.2] rsj. Koste-.

vAph.Nath.V.584). S( betegnelse for arter af
slægten Dianthus m. knippeformet samlede
blomster, dels D. barbatus L. (busk-, studen-
ternellike): VSO. dels (og nu vist kun) D.
armeria L.: JTusch.72. Lange.Flora.681.
Rostr.Flora.I.128.

I. Kostning, en. (vbs. til I. koste 1;
si.) hvidtning; kalkning (1); konkr.: man
fsaa) en Del mere virkeligt simple Huse
i hvid eller lysegul Kostning. KNordent.
JL.I.24.

II. Kostning, en. {ænyd. d. s.; jf. u.

Kostegæld; vbs. til II. koste (2.2); nu næsten
kun dtal.) det, at ell. som man koster paa
noget; bekostning (1); omkostning. Moth.
K316. VSO. MO. HjælpeO. Feilb. \\ overf.

(if. Bekostning sp. 233^^^-). snyltevækster,
der, om (modersmaalet) ikke røgtes . . ville

brede sig på dets kostning. Skoletidende.
1883.701.
Kost-penge, pi. ell. (arkais.) en (HF

Ew.JF.L326). [III.1-2] 1) penge, der betales

en person til (hjælp til) dækning af hans
udgifter til kost (og logis) (jf. Kostegæld,
Kosthold 2). hver Præst haver om Maane-
den 120. Gylden og 12. Realer til Kost-
Penge. P^w^.i)P.545. Kongen (forlangte)
Kostpenge at leve af under Stilstanden.
Grundtv^noi're.1.288. Kostpenge. Den Be-
taling, som istedetfor Kost og Logis be-
regnes Skipper og Mandskab, medens et

Skib istandsættes i Nødhavn.Jffarfeoc.AfarO.
til skoledisciple olgn.: Den i Roeskilde rige-
lig beneficerede Cathedral Skole . . i hvil-
ken og 30 a40 Discipler nyde foruden andre
stipendia ugentlig Kostpenge. Borrebye.
TF.642. Ew.(1914)JV.131. Kostpengene
for Kostkadetter ved det kongelige Land-
kadetkorps forhøies, og ere disse Kost-
penge . . fastsatte til 150 Rd. MR.1810.256.

II
nu især om penge, der (skal) udbetales til

personer i ens tjeneste (tyende), naar de ikke

faar kosten, hvor de tjener, (husbonden)
skal antage Skytten for vis aarlig Løn,
og holde ham Dug og Disk for, eller be-
tale ham med Kostpenge. Z)Z/.5—iO—30.
jeg (gav) min Tjener tolv Skilling daglig
i Kostpenge. PAHeib.Sk.III.174. Lov^Vt
1854.§13. VortHj.in3.178. 2) (1. br.i alm..

10 spr.) penge, som man betaler for sin kost

(og logis). VSO. jeg maatte . . flytte ind i

hans Huus, han vilde der modtage mig
for de samme Kostpenge, jeg gav andet-
steds. HCAnd.XI. 84. -pris, en. [II] T
den pris, som en vare staar i, naar samtlige

udgifter (indkøbspris, fragt, assurance osv.)

medregnes, det købende Selskab overtager
hele Fabrikens Lager af Raavarer til Kost-
pris. NatTid.^^U1918.Aft.4.sp.6. Kulforhol-

20 dene i Danmark 1914-1920.(1921).12. -sed-
del, en. [III.1-2] spec. ^ (foræld.) beteg-

nelse for en seddel, som gaves mandskabet paa
krigsskibe, og som viste, naar og til hvilket

maaltid vedk. var kommet om bord og igen

afgaaet (jf. Kalk.V.607). SøkrigsA.(1752),

§313. -skole, en. [III.1-2] skoU, hvor
eleverne foruden undervisning faar kost og
logis. Pamela.IL643. VSO. MO. HøjskBl.
1882.712. Krak.l921.n.692.

30 Kostume, et ell. f en (Moth.Conv.K
241. Blich.K.4). [ko'sdymo] (sj. Kustyme.
Verdenskult.VIIL76. LBruun.(Rimesi.DF.
81). jf. kust^m. Moth.Conv.K241). fit. -r.

{gennem fr. costume fra ital. costume; egl.

sa. ord som fr. coutume, se Coutume)
1) (nu næppe br.) hvad der er karakteristisk

for en vis tid og dens tænke- og levemaade,
smag, sæder osv. ; en vis tids (ell. egns) sær-

lige præg ell. ejendommelighed; en vis

40 tids skik og brug m. h. t. klædedragt olgn.;

især m. h. t. fremstillinger af personer og for-

hold fra ældre tider i bildende ell. scenisk

kunst, „kust^m . .kaldes manér, vifi.**3fo/A.

Conv.K241. Byen (maatte) bringes i Al-
larm ved Klokkernes Lyd (o: ved en ma-
rionetforestilling) . . Ikke saa, sagde Don
Quixote, her er en Feil mod Costumet,
Mester Pedro; thi Klokkerne vare ikke i

Brug hos Mohrerne, men Atabaner, en
so Art af SksHmeyer. Biehl.DQ.IIL241. At

Klædedragterne ere imod al Kostume, har
enhver seet. Abrah.KritiskeTanker.(1772).
55. det (har) dog en endnu heldigere Virk-
ning, naar man i nordiske Skildringer be-

varer Costumet, og hellere tager sine Lig-
nelser fra nordisk Grund. Rahb.Stiil. 53.

*hvis du (o: Thalia) bliver her, da vil

man sige, | At jeg forglemmer Enhed og
Costume, | Og blander Christendom med

60 B-edenskab. Heib.Poet.L476. Meyer.

2) konkr.: klædedragt; spec. (æstet. ell. nu
især teat.): en vis (ældre) tids særlige
klædedragt (navnlig m. h. t. bildende ell.

scenisk kunst) ; dragt, hvori man optræ-
der paa scenen, ved maskerade olgn.;

teaterdragt; maskeradedragt, foldede
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og flyvende Gewander, det saa kaldede
Costume (o: i hildende kunst efter klassisk

mønster). LTid.l737.336, Skuespillerselska-

bet, deels i Costume, deels i egne DidiR-

ter. 0ehlL.II.125. *Skuespilleren; „..Ih
fy for Pokker 1 den stygge Maske 1**

|

—
Døden: „Du tager feil, du stakkels Aske I

|

Jeg har saamænd ikke Costume paa." Heib.

Poet.X.247. det var slet ikke Costume, det

var Mandens daglige I>ra.gt.HCAnd.III.

327. den store Revolution optog romer-
ske Sædvaner, Benævnelser og Costumer
(Brandes.IV.152 : Klædedragter^. Brandes.

E.174. jf. bet. 1: han virkede saa sympate-
tisk, som Rollen kræver det, og viste

større Kendskab til den Tids Kostume
end sin Forgænger. £erlTid.'Viol903.Aft.2.

sp.l.
II

ogs. (især spøg.) om dragt ell. paa-
klædning i al alm.; ofte (nedsæt.) om paa-
faldende, smagløs paaklædning olgn.

(jf. Adamskostume^. Bøgh.JT.38. Jeg vil

gerne se dig lidt net. Her kommer dog
sommetider nogle Mennesker og besøger
mig. Jeg kan ikke være bekendt, at du
modtager dem i Kostumer som et Lade-
gaardslem. SvLa.SD.7. Handelsmanden laa

f)aa sin Rørstol i indfødt Kostume, Sing-
et og Bomvi\dssk.øTtJVJens.SN.46. jf.:
Bladene falder og man begynder
saa smaat at tænke paa Efteraarsko-
s tum e t. Det kgl. TheatersProgram. Vio 1928.

17. Karen Tvers og Marie (kom) ud (o:

ved en brand) med Tørklæder over deres
Natkostume og med bare Ben i Tei-
lerne. Schand.F.96. || spec. (fagl.) om en da-

mes spadseredragt, bestaaende af jaket

og nederdel. Kostumer af marine Cheviot.
FoUU1898.3.sv.2. PolitiE.KosterbU^'lB 1922.

l.sp.l. Maison L. . . Modesalon for Kjoler,

Kostumer & Lingeri. TelefB.1928. 11.1101.

II
O billedl. (Schandorph) debuterede . .

som den snehvide Romantiker. Saa nogle
Aar efter træffer vi ham i realistisk Ko-
stume: Fedtstøvler, Vams med Spænde-
tamp, Kabuds og Knortekæp. Ipsen.LP.56.
Den største Poesi er den, der virker paa alle,

fordi den trænger gennem Dannelseslage-
nes forskellige Kustymer ind til det nøgent
menneskeVige. LBruun.(Rimest.DF.81).
Kostnme-bal, et. [2] bal, hvor del-

tagerne optræder i kostume (uden maske).
HCAnd.VIIL62. SaUXIV.564. -billede,
et. [2] 1) (jf. -maleri; æstet.) billede (ma-
leri), i hvilket der er lagt særlig vægt paa
nøjagtig gengivelse af fortidens dragter. Be-
ckettVK.290. 2) (teat.) billede af skuespiller-

linde) i en bestemt rolle (i kostume). SvLa.
UR. 36. -fest, en. [2] (jf. -balj. Wied.
Fæd.182. -maler, en. [2] (æstet.; jf.
-maling og Dragtmalerj. -maleri, et.

[2] (æstet.) om den retning inden for maler-
kunsten, der (især omkr. midten af 19. aarh.)
dyrkede historiemaleriet og lagde særlig vægt
paa nøjagtig gengivelse af fortidens dragter

(jf. Dragtmaling)/ ogs. konkr., om (malet)
kostumebillede (1). Sal.X.967.kostumere,

v. [kosdy'me'ra] -ede. vbs. -mg, (fra fr. co-
stumer; især teat. (til Kostume 2)) iføre
kostume. Meyer.^124. Han kostumerede
sig selv med Baand om Hatten, i Jakke
med Puf om Hofterne og lange Trikots
Silkehoser. S'cAanrLUif.95. et Selskab af
Herrer og Damer, kostymerede som Hyr-
der og Hyrdinder. Drachm.M.207. den Vig-
tighed, Nutidens Scene tillægger en rig-

10 tig og korrekt Kostumering. Aller.111.282.
Man kostymerede sig foran Spejlet og
beundrede hinanden. SmcA/i.DÆJ.?«. Ko-
stume-tegner, en. [2] især om den kunst-
ner, der tegner kostumer for et teater ell. en
større modeforretning. Sal."^XIV.564. Quoå
FelixJII.(1928).128.

t Kost-vært, en. [IILl] (sj.) person,
som man er i kost (kostgænger) hos. Abrah.
(VSO.).

20 Ko-stær, en. \ navn paa en til den
amerikanske fuglegruppe Icteridæ (trupia-
ler) hørende slægt (Molothrus), der i levevis

ligner stæren (i flokke holder til bl. kvæget),
i yngleforhold gøgen. Sal.L695. Sal.^XXlII.
820. -STans, en. (nu ikke i alm. spr.)

1) kohale. Moth.K226. VSO. 2) (jf. ty.

kuhschwanz) navn paa et terningespil (Moth.
K226. VSO.) ell. nu vist kun (dial.) et kort-

spil, hvor regnskabets streger danner en ko-
30 hale-lignende figur. Feilb.

Kot, en. se I. Kodde.
Kotelet, en. [ko-, krndi^yiæd] flt. -ter.

(af fr. cotelette, dim. af fr. cote, side, rib-

ben^ lat. costa; jf. Kyst) t) (kog.) en (med
vedhængende ben) udskaaret kød skive af
kammen (4.i) af kalv, svin, lam ell.

vildt, banket let og stegt; karbonade. JBa-
den.FrO. Weyse. (APBerggreen. Weyse 's Bio-
graphie. (1876). 138). FrkJ.Kogeb.44. jf.

40 StormP.P.39. 2) (nu sj.) i flt: kindskæg;
bakkenbarter, ikke de store Overkelner-
Whiskers . . der vælter ned over Flip og
Skulder, men de smaa, smalle, diskrete
Koteletter, der kun synes Udløbere fra
Roveåh&Siret Pol.^'/e 1904.1. 8V.4. jf.: en
glatbarberet Herre med små Skægko-
telleter. Kidde.E.149. Koteletskæg.
Larsen, jf. u. Kindkost.
Koteri, et. [koda'ri?, k<n-] flt. -er ell. (nu

50 næppe br.) m. fr. form coteries. (fra fr. co-
terie; især CO) en ved et fælles formaal
fast sammensluttet kreds af personer (nu
især: som støtter hinanden paa snæversynet,
egenkærlig, mod udenforstaaende fjendtlig

maade); sammenslutning; parti; klike.
Vilde De blot være med i vore smaae
Cotteries, vi skulde snart giøre Dem kied
af de klodsede Herremænd. Skuesp.XII.
317. at gjøre Coterie . . at slutte sig til

60 eet eller andet af hine Selskaber for den
gjensidige Beundring, hvis Medlemmer
for verdslig Vindings Skyld staae hinan-
den bi med Mund og Pen. Kierk.XIII.
545. man rotter sig sammen i Koterier
og sammensværger sig mod Friheden.
Goldschm.III.456. Inden jeg selv vidste

W
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af det, var jeg Hoved for et Koteri (orig.

1.159: en Klique^; man saae i mig en Ves-
sel, en Oehlenschlåger og en Orla Leh-
mann forenede i een Ferson. Bergs.GF.*
1.114. Nær var Stykket iøvrigt slet ikke
kommet til Opførelse i Fontainebleau. Det
gejstlige Koteri ved Hoffet havde fortalt

•ronningen, at det indeholdt et Angreb
paa Religionen. Brandes.Volt.II.206. || ogs.

om dannelsen af saadanne sammenslutninger
disses virksomhed olgn.; partivæsen; klike-

væsen. Korruptionen og Koteriet flore-

rede livligt inden for (lavene). HistMKbh.
2R.in.8é. JLHeib.(StSprO.Nr.ll8.21).
Kotillon, en. ['kcntilijooix, ogs. kcntil-

'jcDill hest. f. -en ['k(ntil,i(oix'(8)n, kcDtil'jcoii*-

<a)n] flt. -er ['k(otil|ja)r\'ar, koitil'jcni^'or] ell.

(m. fr. form) -s (Pont.Sk.ll4). (fra fr. co-

tillon, egl.: underskørt, a/l. af fr. cotte, skørt,

kjole
(jf.

eng. coat^; dans) en fra Ludvig
XlVstid kendt fransk dans med en be-

stemt melodi (og sang med omkvæd; jf.
SaUXIV. 564). Nu ingen Menueter meer,
lad os faa en Engelsk Dantz, spill op Cou-
tilliongen. Holb.Masc.II.l. jf. Arlaud.550.

II fra beg. af 19. aarh. selskabsdans med
skiftende ture ell. selskabslege efter den
opførendes opfindsomhed, med uddeling af
smaa gaver ell. tegn (ordener, flag osv.j,

hvorved de deltagende damer og herrer under
inklinafionsfrihed udpeger deres meddanser.
*Mit Hjerte huldt det qvæged

|
At see,

hvor i Cotillon
| Du siirligt dig bevæged

|

I det blændende Linon. Winth.V.121, •Til

Cotillon han forud sig indskriver —
|
Med

Glæde, neppe skjult, sit Ja hun giver.

PalM.IV.242. til at opføre en Cotillon
kunde umuligt findes nogen Bedre, saa
uudtømmelige vare hans Ideer til nye
Toure. Chievttz.FG.139. Hjortø.GU.ll. Paul
Pet.Dans.33. hertil Kotillons- buket (Nans.
KV.62), -flag, 'OrAen (Wied.US.L46), -pude
(pude, hvorpaa kotillonsordenerne er anbragte.

Pont.MH.136), -tur (Hrz.XIV.116), -vers

(vers paa en lille seddel ved kotillonsorde-

nerne. HCAnd.Breve.il.706) ofl.

H.o-træ, et. ^ amerikansk træ, Brosi-

mum galactodendron Don, der indeholder en
velsmagende mælkesaft; mælketræ. Have-Ti-
dende.I V.(1838).465. Warm.Frøpl.184.
Kottag^e, en. [kco-, ko'ta'Ja; ogs. m.

eng. udtale] flt. -r. (/»-a eng. cottage ; af old-

fr. cote, hytte, et fra germansk laant ord,

jf.l. Kaad; især fagl.) mindre, villaag-

^W ^yff''^i^9i ^s^'" f^l sommerbeboelse
ved badested olgn. Meyer.^168. *Jeg har
bygt paa Solskinssiden | En Kottage skjør
og spinkel,

| Aaben, luftig, fuld af Sprin-
kel. l)mcAm.Z). 75. Inde i Gryderne under
Klitten skimtede de andre Grupper af
Mennesker, der var kommen herned oppe
fra CottRgerne. 0Rung.Y.185. Cottagerne
ved Klampenborg. PolitiE.^^1%1922.3.

\ kotte, V. ['kcoda] -ede. {fra no. (dial.)

kota seg i hop, slutte sig tæt sammen (i et

trangt rum); afl. af no. kot, aflukke, trangt

rum, sa. ord som I. Kaad, ell. muligvis dan-
net af Koteri efter rotte sig sammen) t

forb. kotte sig sammen, slutte sig sam-
men om et fælles formaal (danne et koteri).

•Det var . . | En Tid, da man i Hob sig
kotted sammen,

|
For at tilveiebringe no-

get Stort,
I
Og under Hurra skiltes ad

med Gammen,
|
Naar Ingenting til sidst

man havde glort. PalM.^V.456.
10 Kottan, et. se Katun.

ko-tung, adj. (landbr.) om mælk: som
har meget mangelfuld flødeafsætning (p. ar.

af en feil, mælken har allr. fra koen, ikke
faar ved efter malkningen at blive afkølet;

jf. koldtung;. M0llH.IV.439. LandbO.IT.
620.
H.Oturne, en. [ko'torna, ogs. -'turna]

("fKoturn. JBaden.Horatius.I.137. JBaden.
FrO.). flt. -r. {af gr. kothornos; hist. ell.

20 CP) høj (tyksaalet) fodbeklædning, an-
vendt af skuespillere i den antikke
tragedie. JBaden. Horatius. 1. 137. Sal.*

XIV.566.
II overf., dels (1. br.) om (skuespil-

kunsten inden for) tragedien. •Du ..
|

Trak ei Talentets Lod af Urnen, | Din
Fod ei passer til en Sok,

| Og heller ikke
til Cothurnen (0: du duer hverken som ko-

misk ell. som tragisk skuespiller). Winth.X.
282. dels m. videre anv., om højtidelig,

30 retorisk, patetisk, især højtravende,
svulstig, opstyltet udtryksform; oftest

i forb. som være, komme paa kotur-
n e n. *Verter maae ei være sluddervurne,

1

Det sømmer dem ei, at gaae paa Cothurne.
Oehl.SH.30. han gaaer paa Cothurner eller

Stylter. JBaden.FrO. (Baggesen) ønskede
at eje den høje Patos, Koturnen. ieop.FO.
99. Brissot's „Le Patriote franQais" . . var
højt paa Koturnen i lidenskabsmættet Var-

*) me for Revolutionens ^ag. Fridericia.(Ver-
denskult.VI.406). Kothurnen og det klas-
siske Foldekast har altid draget Fransk-
mændene paa Ny. EHannover.NA.149. vi
nærede ingen varmere Følelser for ham,
der altid var „paa Kothurnen", stærkt bor-
neret og uden linmoT.HKaarsb.M.108. ko-
tnrnisk, adj. [ko'tor'nis^,-'tur'-] (sj.) adj.
til Koturne: højtravende. I Melampe (lø-

ber) Tjenerskabets skurrile og Herskabets
50 kothurniske Sprog jævnsides i fortvarende

Kontrast. Roos.HK.59.
H.o-tæs;e, en. (nu næppe br.) rimelig-

vis blodmiden Ixodes ricinus (ell. reduvius);
skovflaat. Moth.K227. VS0.III.K219. MO.
Kong:, en. se IL Kog.
Ko-urt, en. 2f (sj.) navn paa engkahbe-

leje, Caltha palustris L. Moth.K227. VSO.
||

ogs. om løvetand, Taraxacum vulgare Schrank.
OrdbS.(Møn).

\\ d. s. s. Konellike. Flora og
60 Fauna.1905.48. -varm, adj. (landbr.) om

nymalket mælk: som har den til koens natur-
lige legemstemperatur svarende varmegrad;
ikke afkølet. LandmB.II.271. LandbO.III.
215. hertil: -varme, en. (landbr.). Op-
varmes den kolde Mælk . . forinden Skum-
ningen til Kovarme (35-40* C), skummes
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den af alle Centrifuger. LandmB.11.448.
LandbO.lII.215.

I. U.ove, en. ['kcva, 'kå'vo] (især i bet. 2

ogs. m. (skriftjformer som Koue, Kaue
(se ndf.), Kaag (NMøU.R.42) ofi., jf. ogs.

MDL. og Feilb.). flt. -r. (glda. d. s., sv. no.

d. s., oldn. kofi, mnt. kove(n), mht. kobe
(nht. kobel, koben^, eng. cove) 1) (foræld.)

aflukke ell. særlig afgrænset del af
værelse, anv. som opholdsrum ell. sove-
plads (alkove). Moth.KSlS. *Indlyset gaaer
Bruden af Skuttilsvend

|
Til Koven. CFrim.

AS.37. *hun førte ham hen til Koven (Bag-
ge8.DV.VIl.340: Alkoven; i næste | Kam-
mer. Bagges.Danf.1.414. TroelsL.UI.51.68.
76. 2) (dial.) udhus ell. skur, bestaaende

af et straatag hvilende paa jorden (uden
murværk), af et halvtag paa stolper ell. med
vægge af straafletning olgn. (til tørv, svin
osv.). Moth.KSlS. Junge.407. MDL.(Fyn).
Rugen . . laa i en eller anden Kove.Hede-
bogen.(1909).40. Feilb. OrdbS.(Fyn). 3)
(dial.)større kæmpehøj, langdysse(mods.
mindre kæmpehøj uden sten). Her findes
mange Gravhøie, og imellem Vitsted og
Arnitlund to steensatte langeVolde (Kouer,
Dysser) ved Siden af hverandre, hvori ere
flere Steenkamre med en meget stor

Steen ovenpaa hver. KAagaard. Tørning
Lehn.(1815).232. Ydby med dens mange
dystre Kauer og Daase.Pon«.LP.77Ji.^5i.
Feilb.BL.268. Feilb. 4) (især dial.) ind-
hugget underjordisk rum (gang) i

kalkbrud (stolle). Molb.NTidsskr.111.150.
en Kove i et . . nedlagt Kalkbrud. Blich.

IV.588. V88.DanmGeolH05.
II. KoTe, en. se Kube.
III. Kove, en. se Kvade.
ko-vende, v. vbs. -ing (s. d.). (jf. sv.

kovånda; egl.: gøre en vending som en ko,

vende paa en klodset, besværlig maade) J, (i

høj sø ell. ved svag vind) vende et sejlfartøj

(saa at det faar vinden ind fra den anden
side) ved først at falde af, til vinden er ag-
terind (hvilken manøvre tager mere tid og
plads og i det hele er forbunden med fiere

ulemper end vending gennem vinden, stag-

vending), lagten koevendte. Ærefeoe. 40.
8øLex.(1808). Ved enhver Vending —
Kokken kovendte (o: med Vinden) — var
Smakken paa Nippet til at kæntre. Blich.
I.xxxin. Bardenfl.Søm.l.161. -vending:,
en. ^ vbs. til -vende. SøLex.(1808). Ko-
vendingen bestaar i, at man først falder
10 Streger af, til Vinden er agterind, og
derpaa, idet man fortsætter Drejningen,
luver 10 Streger, indtil man ligger bide-
vind over den anden Bov. Bardenfl.Søm.I.
193.

II
(især nedsæt.) overf. : pludselig, fuld-

stændig (klodset, utilsløret) ændring af hold-

ning, stilling, adfærd olgn. I Eftersomme-
ren 1840 gik de liberale Ledere . . ogsaa
ind i Forbundet, og den hertugelige Blok
var færdig. — For de liberale faldt denne
Hadets Kovending tungt.PLaurids.S.II.31.
Det er paa højeste Tid, at der sker en

Kovending, hvis Traditionen fra vor Ma-
lerkunsts Guldaldre . . skal kunne reddes
og føres videre. NatTid.^'^/6l927.Aft.3.sp.l.

Kovent, en. se Kavent.
Kovl, en. se Kavl.
Ko-vom, en. (sj.; jf. -vommet; ogs. m.

h. t. menneske: tyk bug (vom). VSO. jf. MO.
-vommet, adj. (sj.; jf. -vom samt -buget;
om hest : som har en tyk, hængende bug. Sort.

\oFoet.71. VSO. MO.
Kovring:, en. se Kavring.
I. Kovi^, en ell. (sj., dial.) et (OrdbS.

(Fyn)), [kcnu's] (ogs. Kavs. NyeHygæa.II.
(1823).325. HBDhlp.l.l6L TeknMarO.78.— nu næppe fcr. Kovse. Moth.K317). ftt.-t

(StBille.GaU.383. OrdbS.(sjæll.)) ell. (nu
alm.) -er (Værkt.63. Saaby.''), {no. kause
(kausa); fra nt. kaus(e), holl. kous, strømpe,
læderomvikling paa tov, jærnring i tov; især

2p ^ og dial.) cirkelrund ell. i den ene ende
spidst udløbende metalring, der indsæt-
tes i øjet i et tov, saaledes at dette ligger
i ringens hule yderside. Moth.E317. SøLex.
(1808). Stropper med 'Kous. NyeHygæa.II.
(1823).327. Galvaniserede Kauser, hjerte-
formede med Ringe for Trapezer. Værkt,
63. Scheller.MarO. Feilb. OrdbS.(Sjælland,
Fyn).

II. Kovs, en ell. (sj., dial.) et (OrdbS.
30 (sjæll)). [ka)u's] ('o^s.Kovsc['k(nus9] JVJens.

SS.118. IIedebogen.(1909).50. Saaby.' Hal-
leby.220. OrdbS.(Sjæll, Fyn)), flt.kovstr
(JakKnu.F.136. Hedebogen.(1909).40. Chr
Christen8en.MinLivsfrel8e.(1918).3. Thorsen.
154). (ænyd. koYse, bæger, skaal, sv. dial.

kaus, kås," kåks(a), no. koks(a); fra mnt.
kouwese, nt. kouse; i/. Kovsken; foræld,
ell dial) ^) ler skaal (træskaal Moth.K317)
med skaft ell. et ell to ører. Moth.K317.

40 7S0.(„Jydsk«). MDL. MO. Tidsskr.f.
Kunstindustri.1889.69. Anine . . sad med
en Kovs Mælk-og-Brød paa Skødet. Za/c
Niels.K.84. hun (skulde) tage en Kovs —
saadan et lille Drikkekar med to Ører —
og hvælve den om i Nordvesthjørnet af
lAkven.A0lr.FA.141. *han løfter Kovsen
ved dens gule Øre

| og fylder blinkende
et BiænåWnsgl&s. Aakj.RS.131. „Lad mig
tappe dig noget frisk 01, bitte Fa'rl* ud-

50 brød hun, da han rakte efter Kovsen.
Skjoldb.KH.13. SjællBond.33. Esp.164.
Feilb. OrdbS.(Sjæll,Fyn). jf.: hun loved
mig en Kovsfuld (o: øl), naar de fik

brygget. Aakj.VB.l2. han tager om Kov-
se)iSinken.Skjoldb.A.80. 2) (dial) hvæl-
vingen i en bag erovn. KSelskSkr.1.75
(såjy.). MDL. Feilb. Kov^ken, et ell

(I br.) en (VSO.). flt. -er (Moth.K317. Tro-
elsL.'V.137). {ænyd. d. s.; fra mnt. kouwes-

60ken, dim. til mnt. kouwese (se H. Kovs^;
foræld, ell. dial) mindre skaal ell. kande
(imr til øl); kovs (H.l). Moth.K317. VSO.
MDL. MO. OrdbS.(Fyn, Lolland, Møn).
Kovt(e), en. se Kofte.
Ko-oje, et. flt. -øjne (i bet. 1; oas. i

bet 2: Drachm.KK.10. BerLiisb.S.ll. Bar-
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denfl.Søm.n.l35) ell. (i bet. 2) -Bjer (KLara.
GV.75. KuskJens.Søm.74. \ i bet.iiHKaarsb.
M.271). 1) en kos øje ell. (især nedsæt.) om
store (fremstaaende, sUve) øjne hos et men-
neske (jf. VSO.). MO. (taleren) kastede et

Sideblik til Valgkandidaten, der i stor
Spænding havde fæstet sine store, dva-
ske, fremstaaende Koøjne paa hsim.Schand.
F.253. Pont.F.L313. 2) {jf. sv. oxoga, eng.

buU's-eye, ty. oehsen-, buUauge i sa. bet.,

fr. æil-de-bæuf i lign. bet.) ^ cirkelrundt

vindue, der anbringes i skibsside ell. dæk for
at give lys og luft til skibsrummene (kahyt
osv.). Funch.MarO.II.79. en Damper med
lange Rækker af oplyste Koøjne gled lyd-
løst udefter. Leop.SE.80. Hen over Skibs-
siden ligger den lange Række Koøjer .

.

og over Koøjerne de firkantede Kahyts-
vinduer. Pol.^U1903. l.sp. 6. Scheller.MarO.

Kraal, en. [kra-'Z ell. krå'Z] flt -e (Arth
Ghrist.KH.13) ell -er ("Glahder. Betskr.^

(1925)). {fra holl. kraal, glholl. koraal, af
port. curral; geogr.) om visse sydafrikanske
folks cirkelformede landsbyer ell. det

inden for hytterne liggende indelukke til kvæ-
get. *(tigeren) havde i Afrikas Stjernenat | .

.

i Spring over „Kraalens" Indhegning sat.

Kaalund.257. Set mellem Træerne tager
10 de spidse Straatage ('paa Lyø) sig ud
næsten som enafrikanskKraal.JrJen8.il.
11.149.
kraale, v. ['kråla] {no. dial. kraala,

vrimle, aramse, sv. diaZ. kråla, vrimle; besl.

m. kravle; jf. egs. II. krabbe 3; dial.) gribe

om ell. tage paa noget paa en usikker ell.

klodset maade; fumle; famle. I kan jo

da ikke betroe Niels Hest og Vogn, saa-
dan som han -kraaler" med Lmerne. Ant

269.
II
om rund glug i (butiks)dør. Han rin- 20 Niels.FL.II.158. OrdbS.(sjæll.).

gede og et Øjepar kom til Syne i Koøjet
i Døren. Bang.GH.65. 3) (spøg.) stort lom-
meur, (han) trækker et stort „Koøje" op
Sit Lommen. AndNx.PE.L193. Feilb. 4)0/.
ty. ochsenauge ; 1. br.) et æg, slaaet ud paa
en tallerken. RudBay.EP.I.188. 5) %(l.br.)
ager-gaaseurt, Anthemis arvensis L. VSO.
in.K218. MO. -øjet, adj. (1. br.) til -øje 1:

som har store (fremstaaende, sløve) øjne. den

kraan, kraane, kraang^le, se III.

kran, III. krane, krangle.
I. Kraas, en ell. (nu kun dial.) et

(Roose. Lommebog f.Læger, (overs. 1801). 37.

Feilb.). [krå's] (ogs. Kraase ['krå'sa] vAph.
(1764). SalVn.239. Boas.Zool>34. Brehm.
BL.UI3.3. Feilb. jf. Glahder.Retskr. — nu
kun dial. Kras(e). Agerbech.FA.I.105. Feilb.

Brenderup.§70. OrdbS.(Falster). jf.u.Gasi-
høje, koeøjede Kere. Blich.(1920).XII.74 30 sekrsiSLS. dial. Kros{e). Begtr.Sjæll.II.470.

(jf. kvieøjetj. S&B. Larsen, -are, et. spec.

(1. br.) om store, brede øren hos en hest. Vi-
borg&Neerg.HB.54. Viborg.HY.16.

I. Kra, et. se II. Krav. II. kra, v. se

III. krave.
III. kra ell. krae, v. ['kra-(8)] -ede. {af

IV. kra; jf. u. I. Krage samt V. krage, IV.
krake, krakle; især barnespr.) om krage:
skrige (sige „kra-kra"). Kragen lod sig
ikke gå på. Den blev ved at krae nys- 40 af de nævnte nt. ord)

Feilb.). ftt.kraasc ell. (i rigsspr. især:) kraaser
['krås9r] (Moth.K334. VSO. jf. Glahder.
Retskr.). {ænyd. kråse, sv. kras, fsv. kras, no.

kras, færøsk kras ; vistnok laant fra nt., jf.
nt. kros, holl. kroos, mnt. gosekros, ganse-
kroese, samt krus, Krøs; muligvis dog af
hjemlig oprindelse : af,, af kråse (s. d.), og
grundbet. : det organ, der knuser, maler føden
(se bet. 1), men i saa fald betydningspaavirket

gerrigt. Rørd.TA.48. (kragen) kraer hæst
og søger at fri sig for Killingen, i^/ewron.

K.128. IV. kra ell. krah, interj. [kra-]

('fkrag. Moth.K323. jf. vAph.Nath.IV.4é5).
{glda. krag, om raagens skrig (Dyrerim.21))
gengivelse af den af kragen frembragte
h^ Cif' III. kra^. Kragen skriger Kra,
kra. Raff.(1784).299. HCAnd. V.341.*„Rvsid
siger Kragen?"

|
„Krah, krah, krahI"iVÆ;

1) (zool. ell. kog.) fuglemave; spec. om
den del af mavesækken, hvor føden knuses,

males (som ml. møllesten), særlig udviklet hos

hønse- og andefugle (der lever af haard
føde); muskelmave; ogs. undertiden (nu
sj.) om fugles kro. Moth.K334. VSO. MO.
*Der ligger Høns ved Muren, bred' i Ryg-
gen,

I
og gnider Kraasen mod det lunkne

and. Aakj.RS.129. en Kasuar gik . . og
Petersen.Tusendfryd.(1888).38. *En Krage 50 frembragte en Lyd nede fra Kraasen som
flyver lavt fra Træ til Træ.

I Krakral
Krakral— der lyder Tryghed i dens Raab!
Rode.A.75. Fleuron.K.83.
Kraabe e2Z.Krob(e), en.flt.'T,{ænyd.

kraabe, krobe, sv. dial. kråpe, kraupe, smøge
ml. to huse, no. krop, d.s.; tilkrjhe\ dial.)

krog; hjørne (i en stue olgn.); vraa. *Han
siden leder os omkring | Til alle Vraaer
og KrsiSih er. Reenb.Il.36. smst.253. Kro-
b(e): Feilb.

^
Kraak, et. [krå-VJ flt. d. s. {til IV. krake

;

jf.oldn.krkkrjravn; sj.) en ravnsell.krages
skrig. Andre store Fugleflokke indfandt
sig . . men de var ikke indbudt og blev
med høje Kraak og Skraal jaget væk af
Ravnene. JVJens.CT.151.

en Trommehvirvel. JFJens.Oilf.57. Boas.
Zool.^34. Fødderne (af gaasen) skoldes
godt . . de kommes i Suppen tillige med
[alsen, den opskaarne Kraas og Hjertet.

FrkJ.Kogeb.89. Feilb.
\\
(zool.) om det sidste

afsnit af spiserøret hos insekter (Proven-
triculus). Boas.Zool.*325.

||
(spøg.) overf.,

om den menneskelige mave; især i talem.

som faa noget i kraasen, (dial.) faa
60 noget at spise; faa noget i skrotten. Feilb.

smøre sin kraas {vel egl. (ligesom sv.

smorja kråsetj; gøre sig til gode med noget,

fylde, mæske sig; dial.) skaffe sig personlig

fordel ved en handel olgn. Jævnligt slog
ogsaa en Missionsmand og en Grundtvigi-
aner en lille Handel af — hver især med
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den redeligste Hensigt at „smøre sin

Kraase" paa den andens Bekostning. F«/-

rup.KM.31. Feilb. f han sætter det alt

i sin kraas d: forøder det ved vellevned.

Moth.KS34. VSO.
2) (kog.) fællesbetegnelse for kraas, hjerte,

lever, hoved, hals, fødder (og vinger)
af fugle som ænder og gæs, fx. brugt til at

koge suppe (kraasesuppe) paa; ofte i fit. Moth.
K3S4. paa Torvedagene sælo^e de sær-
skildt den plukkede Gaas . . Vingerne og
Krosen sælges for sig. Begtr.Sjæll.IIA70.

Suppen skummes godt, da Kraasene ellers

faar et uappetitligt Udseende. Const.Kogeb.
13. SjællBond.88. || en gang kraase(r),
se Gang 10 2; ogs. (jarg.) kraaser alene, om
grimme ben olgn.

3) t (anat.). 3.1) den del af bughinden,
der ligger ml. et af bughulens organer og
bugvæggen hos mennesker; krøs (Mesente-
rium). Martinet.Menneskets physiskeBeskri-

velse.(overs.l796).58. Boose.Lommebog f.Læ-
ger.(overs.l801).37 . 3.2) om bugspytkirt-
len (Pancreas) hos mennesker. Agerbech.
FL.30. Lægen.IX.26.

4) (dial.) om kernehus i æbler og pærer.
Feilb.(sdjy.).

5) (dial.) overf. anv. af bet. 2 (jf. dog no.

kras, uordentlig dynge, samt I. Kras 2) om
affald, vraggods, udskud olgn. Feilb.

Ij
om personer (rak, udskud, bærme). Ingen

Steder saa man saa mange velklædte Folk
som paa Thise Marked, men heller ingen
Steder saa meget K.v2i2iS. AarbVends.1924.
299. Feilb.

II. Kraas, subst. se I. Kras.
I. Kraase, en. se I. Kraas.
II. kraase, v. ['krå sa] -ede. {afl. af I.

Kraas; kog.) i forb. kraas e (en and) af,

afhugge vingerne og halsen.

III. kraase, v. se II. kråse.

Kraase-snppe, en. suppe, kogt paa
kraaser (2). vAph.(1764). OehLFreiasAlter.

(1816).186. FrkJ.Kogeb.96.
kraasse, v. se II. kråse.

Krab, et (OrdbS.) ell. en (Larsen).
[kra-'6] flt. d. s. {til II. krabbe) ^ streg
(mærke for et maal), ridset i et stykke
tøynmer v. hj. af en passer ell. en krab-
(b)er. Harboe.MarO. Larsen.
Krabambel, en. se Krambambuli.
Krabask, en. [krB'bas^] (f Karbask(e).

Tode.(Rahb.LB.TLl69). Meyer.^ f Karbatsk.
Moth.K48. t Krabatsk. Phønixb.TC.l.Nr.
10.2. Reiser. IV. 138). flt. -er (Moth.K48.
Kaper), {ænyd. karbas, karbatsk, sv. kar-
bas, no. krabask; fra nt., hiy. karbatsche,

jf. fr. cravache; egl. et tyrk. ord; dagl., nu
især spøg.) en af remme flettet pisk;
ogs. om prygleredskab i al olm.; under-
tiden, i fit., om slag, prygl, det eeneste,
som hånd er bange for er Mester Erich
(saa kalder jeg Crabasken.). IToift.Jep./.i.

aa.LSk.ILl. Rahb.Tilsk. 1793.74. *(han)
maatte saa dandse paa Porten | For Fog-
dens slemme Krsibsisk. Blich.(1920).XIV.

154.
II

uegl.; jf.: *Medgiftsmillionen, | han
fik plus Høkerdat'rens Mundkrabask.
Marton.HB.43. krabaske, v. [kr^'basga]

(f karbatske. Moth.K48). -ede. "vbs. (sj.)

-else (Drachm.Vag.302). (Jf. ty. karbat-
schen; af Krabask; dagl., nu især spøg.)

piske (egl: med en krabask); prygle; klø.

Cit.l717.(NkS4^820.77). »naar to Kiæmper
sig indbyrdes har kTa.bsLsk.et.Blich.(1920).

\oIV.103. Drachm.DJ. 1.405. de røde og
hvide Dyner . . blev saadan krabaskede,
at Fjerene føg af dem. KMich.SM.76. \\ bil-

ledl.: revse, kritisere olgn. hun mindedes
ingen Sinde sin første Mand, uden naar
hun brugte ham til at krabaske den an
den. CEw.SH.83.

I. Krabat, en. [krB'ba-'<i] flt. -ar ell. f
-ere (Holb.DNB.257). (ænyd. krabat i bet. 1,

sv., no. krabat; fra nt. krabat, vildt, ustyr-

20 ligt barn; omdannelse af Kroat, idet kro-

aterne under deres deltagelse i 30-aars-krigen
blev berygtede for deres vildhed, røverier osv.

(jf. FrHorn.PM.88); egl. sa. ord som Kra-
vat; jf. II. krabat) 1) f person, der er hjem-
mehørende i Kroatien ; kroat Eendeel ville

regne Liburien under Croatia, og saaledis
forstaaes de lUyrier og Crabater at være
et Folck. Pflug.DP.274. de Tillyske trop-
per . . vare mestendeel Crabsitere. Holb.

30 DNB.257. 2) (oftest m. karakteriserende adj.

ell. i forb. , hvor der henvises til nærmere om-
tale) i udvidet (uegl.) anv. 2.1) f røver;
ogs. : formummet person. Moth.K318. 2.2)

(dagl.) om person, der er kaad, vild,
ell. (nu især) m. afsvækket bet, som nedsæt, ell.

spøg . personbetegnelse : fyr; knægt; tamp.
Nu maae denne gamle Krabat (o: paa et

billede) være for mig, hvo hånd vil, en
Præst, en Bisp, en Lector. Gram.Breve.151.

40 *(tyven blev) bragt paa Stand for Magi-
straten,

I

Som arresterede Krabaten. Bag-
ges.I.169. Han havde været en vild Kra-
bat og en stor Slagsbroder i sin Ungdom.
Ing.EF.IV.55. Hvor tør Du vove at skrive
med blaat Blæk? Din ugudelige Krabat I

FritzJurg.nr.75. *En synger muntre Viser,
En læsper: pia mater,

|
Kinder og Øjne

blusser paa de fromme Krabater (^9: mwn-
kene). Drachm.D.41. || overf., om dyr ell. ting.

50 *de Krabater,
|
Som technisk man beteg-

ner ved Hiater. Oehl.(1851).XXIIL22.*Hsin
seer Graaulven, den Krabat,

|
Saa jævnt

til Træet l\Jiske.Winth.IV.56. Wilst.D.III.
10. Forbavselse over, at en saadan Kæm-
f)e-Krabat (0: en sten) var kommen til at

igge . . dér. Pont.S.81. II. krabat, adj.

[krB'ba^fi] {vistnok omdannelse af probat
ef^er I. Krabat; dagl, især spøg.) fortrin-
lig; fortræffelig; udmærket; ogs. (om

60 mad, drikke olgn.): stærk; kraftig, den
Vise, jeg sang (er) den krabateste i Styk-
ket. Breaahl.VI.225. den Viin er sgu krabat
— hør, lad os faae en Skaall fio8/r.G.170.

•Min Sabel den er sleben
| Jeg véd, den

er krabat. P-Fa6er.7 F.5. (en) krabat For-
anstaltning. Poi.Vii 1924. ll.sp.2. Esp.188.
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Feilb. OrdbS.(8jæll). jf. : „Nu kommer det
(o: et sygt faar) sig vel?** . . „Jo, det er

snart krabat (o: ra8k)\'*Wie(l.BS.164. (nu
næppe hr.:) *Nei hør, Sophie 1 Sangender
kan være ret krabaten,

|
Men det var

ei i den Maneer, at jeg just ville ha'e den.
ARecke.P.5.

|| (1. hr.) som adv. *Naar jeg
blier Soldat,

|
Saa skal jeg ei glemme

|

At slaes ret krabat. Oversk.Com.V.187 . *(han
skulde) gøre denne Fyr krabat livsled. lo

Marton.HB.44.
Krabatsk, en. se Krabask.
I. Krabbe, en. ['krBba] (især dial. Krabe

[ikra-ba] PSøeborg.SC.5. Stibolt.SF.35. Thor-
8en.32. Dania.III.113 (i maritim jarg.). jf.
Feilb.). fif. -r. {ænyd. krabbe, kraabe, glda.

crabbæ (Småstykker.(1884191).35), sv. krab-
ba (f8v.ogs.krsibbe),no.kTaihhe, oWn. krabbi,
mnt. krabbe (ænht. krab(e)^, oeng. crabba
(eng. crab^; til stammen i mnt. Kreyet C se 20

Krebs, Kræft^ ell. til II. krabbe; maaske
paavirket af et ubeslægtet ord: fr. crabe,
krabbe, lat. carabus, gr. kårabos || i bet. 6

og en del af bet. S's underbetydn. foreligger

rimeligvis opr. selvstændige afl. af II. krabbe;
bet. 4 efter tilsvarende anv. af lat. cancer;
m. h. t. bet.-udviklingen sml. Krebs)

\)navnpaa korthaledetibenede krebs-
dyr med bredt og fladt skjold, Brachyura;
i alm. sprog især om strandkrabbe, Car- 30

cinus mænas; ogs. om taskekrabbe, Can-
cer pagurus; endvidere (uden for zool. spr.)

om krabbelignende dyr af andre krebsdyr-
grupper, fx. troldkrabber ell. (kog.) om
lignende dyr, fx. den japanske ^abbe,
Paralithodes kamchatcica. (jyderne) dømte
Krebsen eller Krabben til at druknes.
Bolb.MFbl.28. EPont.Atlas.1.700. Krøyer.
III.1114. DanmFauna.IX.44. i/". Krabbe-
gang: Hos os gaaer alting meget seent 40

afsted, og vi som Klrabben avancere snart
lige saa meget tilbage som frem ad. Lange-
bek.Breve.233.\\ give krabben mad, (nu
næppe br.) være søsyg og kaste op. Moth.
K318. VSO.

II
ordspr. (nu næppe br.). som

de gamle krabber kryber for, saa vil de
unge efter olgn.(o: børnene efterligner for-
ældrene). Moth.K319. Mau.5102. YSO.

\\

(nu næppe br.) i best. f. navn paa et af dyre-
kredsens tegn: krebsen. Moth.K318. PSøe- so

borg.SC.5.

2) (især jarg. ell. dial.) om dyr af ringe
beskaffenhed (faar: Feilb., hest: Moth.
K334. KLar8.Soldat»pr.l4. OrdbS.(8Jæll.))
ell. som nedsæt. personbetegnelse (Dania.
II1.113. DagNyh.VBl903.2.sp.l. jf. ogs. Land-
krabbej, spec. om umedgørlig person
(AarbFrborg.l920.91).

3) overf., om ting, der (ved hjælp af
grene olgn.) omslutter, fastholder noget. 60

3.1) om forsk, slags ankere. „Et lidet jern
anker med fire grene." Moth.K318. „En
stor sten, bunden ved et korfi træ, som
fiskere bruger til at gøre båden fast med."
smst.

II nu (fisk.) om store sten, der er fast-
gjort i stropper ell. træbøjler olgn. og bruges

til forankring af fiskegarn. Oecon
Journ. 1757.369. Rawert&SGarlieb. Born-
holm.(1819).262. Drech8el.Saltvfisk.28. 3.2)

(guldsm.) især i fit., om smaa ved indfat-
ning å jour af ædelstene anvendte opstan-
dere (fra ringen), der er delte i to flige,

som holder stenen paa plads. OpfB.^II.264.
3.3) {omdannet af holl. krabber, afl. af krab-
ben, se II. krabbe) ^ d. s. s. Baadskrabbe.
VSO. Harboe.MarO. MO. 3.4) {vel egl. af
anden opr., jf. holl. krap, mnt. krappe, hty.

krapfen; fagl.) om krampe i (dør)laa8
(Larsen.) ell. (foræld.) fremspringende hage
i geværlaas (Funch.MarO.II.79). 3.5)

(bygn.) om ornamentale blade, hvormed
spir, gavle olgn. i gotisk stil er prydet (bl. a.

af form som et snegleagtigt kryhende blad
med takkede kanter og poset, som om det

indfattede en kugle). Stilart.147. VLorenz.
BD.76.

4) t om kræftknude ell. -sygdom. Moth.
K318. sa.Conv.K210.

5) {jf. sv. skogskrabba, eng. crab og scrab

;

dial.) daarligt udviklet ell. forkrøblet
frugt(træ); især om vildt æble(træ),
skovæble(træ) (jf. Skovkrabbej. Moth.
K318. *Hvor meget end de lærde rympe
Næsen,

1
Ad hver en sympatetisk Kur,

|

Saa maatte dog det lærde Væsen
|
Med

Gammen bide i den Krabbe sur. Grundtv.
PS.V.554. VSO. OrdbS.(sjæll.).

II. krabbe, v. ['krBba] (i bet. 2 alm.
krabe. ['kraba] FunctMar0.1.142). -ede.

vbs. (1. br.") -ning (jf. u. afkrab(b)ej. {no.

krabbe, sv. dial. krabba, isl. krabba, jf.
(m)nt., holl. krabben, kradse (sml. krable);
besl. m. kravle

; jf. Krab samt I. Krabbe
||

ordet er i da. vistnok til dels laant fra no.,

jf.: „Norskt^.TiSO.; nu føles ordet under-
tiden som en afledning af I. Krabbe: „be-

væge sig som en krabbe'^) 1) (dagl.) intr. ell.

refl.: krybe; kravle; bevæge sig lang-
somt, besværligt ell. skævt. Manuel var
. . midt i Besværgelsen krabbet halvvejs
ad Byen til.Wied.LO.73. Skomagerens lille

Pige . . har haget sig fast i Langskamlen
og krabber sig nu med smaa stødvise Ryk
forbi Faderens Bag op mod Overbord-
enden. Aakj. VB.21. Han krabbede af Sted,
hjulbenet og midt ud ad Gaden. ORung.
P.276. Rietz.348(skaan8k). om skib: Land-
gangen tages, og „Bele" krabber sig . .

baglæns ud af Bsissinet. BerlTid.'Vel921.
Aft.3.sp.4. II

billedl. (han) ofrede sine Bø-
ger al sin Fritid, og naar han krabbede
sig ned i Hjortens Flugt lukkede han sin

Dør af. JensLocher.Nær salten Sø. (1 911). 11.

han krabbede sig igennem de tunge Bøger.
PoU*/iol926.19.sp.5. 2) kradse, rive, ridse
olgn. Moth.K320. jf.: det rustne Anker var
halet op og havde skrabet den (o: en
skude) udenbords og afsat røde Streger..
„Ja . . hun er svært forkrabbet."^rcMm.
HH.117.

Il
nu næsten kun (^l,): ved rids-

ning tydeliggøre de streger, hvorefter
et tømmer skal tilhugges, afsaves olgn.
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(jf.KTKh). VSO. Funch.MarO.n.6. kråhhe
(et spant olgn.) af, d. s. s. afkrabbe. Funch.
MarO.I.142. 3) {jf.dial. krabe, finger, grabbe
(Feilb.j; sml. II. grabbe; 1. br.) lade fin-
arene være iivrig bevægelse; gramse;
kramme. Hans magre, krumslidte Fingre
krabbede i Luften, han var graa i An-
sigtet. AndNx.DM.70. han (bulnede) ud af

Vellevned og krabbede endda i Luften
efter mere Mad. Buchh.UE.82. (han) krab-
bede med sine korte . . Fingre gennem
Bladene. Houmark. ByensHævn. (1917). 46.

4) (jf. krable 2; dial.) i forb. kribbe og
krabbe, have vanskeligt ved at klare sig

økonomisk; gøre alt muligt for at slaa sig

igennem. OrdbS.(Møn).
Krabbe-, i ssgr. af I. Krabbe, især i

bet. 1. -bje^rn, en. (jf. u. -ædende samt
Krebseæder; zool.) den sydamerikanske halv-

bjørn Procyon cancrivorus, hvis føde bl. a.

bestaar af krabber. Sal.^X.724. -dykker,
en. \. den arktiske alkefugl Mergulus alle L.,

der lever af krebsdyr ; søkonge. Kjærbøll.738.

BøvP.1.199. -edderkop, en. (jf. -spin-

del; zool.) edderkop af afdelingen Laferi-

fradæ, der bevæger sig paa jorden ligesom

rabber. Brehm.Krybd.711. Bergs.MSm.77.
-fatning, en. (jf. -indfatning; guldsm.)
indfatning til ædelstene, bestaaende af en
ring med krabber (3.2). Hinnerup.Juv.404.
-gang, en. (nu næppe br.) krebsegang.
det gåer krabbegang med ham. Moth.K'SW.
Hans næring gåer krabbegang, smst. VSO.
-horn, et. (fisk.; 1. br.) krumt træstykke i

en krabbe (3.i). PCMøller.Hou.(1833).10.
\ -hund, en. (zool.) sydamerikansk sjakal-

agtig, vild hund, Canis cancrivorus, der
bl. a. lever af landh-abber. BøvPJII.39.
SaUXIV.575. -indfatning, en.(guldsm.)
d. s. 8. -fatning. PolitiE.KosterbV^lxl924.1.
sp.l. -klo, en. (jf. -saks; nu 1. br.) klosaks

hos krabber. Moth.K319. VSO. \\ hertil: krab-
bekloet VSO. -kran, en. (jf. -spil; nu
næppe br.) lille, flytteligt bradspil; krøbbel-

spil. S&B. -ost, en. (tiu næppe br.) beteg-

nelse for indvoldene af større krabber. vAph.
Nath.IV.462. -pnngdyr, et. sydameri-
kansk pungrotte, der siges at fiske krebs;

krebseæder; Didelphis cancrivora(jf.-æåeT 1).

SalJ.696.
Krab(b)er, en. fit. -e. (afl. af II.

krsibbe 2)^ spids ridsestift (til at krabe
med). OrdbS.
Krabbe-saks, en. (nu sj.) d. s. s. -klo.

Moth.K319. VSO. -spil, et. (nu næppe
br.) d. s. 8. -kran. S&B. -spindel, en.
(zool; l.br.) d. s. s. -edderkop. ZoolDan.1113.
62. -ædende, part. aaj. især (zool.) i

dyrenavne som: krabbeædende abe,-Ma-
cacus cynomolgus. BøvP.II.42. krabbe-
ædende sæl, sø-leoparden Lobodon car-
cinophaga.smst.631. krabbeædende va-
skebjørn, rf. s. 8. Krabbebjørn, smst.lll.
40. -eeder, en. (zool.) \) d.s. s. -pungdyr.
VSO. 2) t ^ den amerikanske hejre Ardea
cærulea. smst.

I. Krabe, en. se I. Krabbe.
II. krabe, v. se II. krabbe.
Kraber, en. se Krabber.
krable, v. ['krBblal -ede. {jf. sv. dial.

krabbla samt nt., mnt. krabbeln; afl. af II.

krabbe; i aflydsforhold til krible; jf. kravle
l| ofte i forb. krible og krable; jf.ogs.
1. Itrible-krable, II. krible-krable)

1) kravle; krybe; især om smaadyr,navn-
10 lig naar de optræder flere paa een gayig; ogs. i

videre anv., om lemmer, der bevæger sig hurtigt

frem og tilbage, (billerne) krablede noget
ganske forskrækkelig om i Vandet. JSer^s.

GF.II.211. den ene Mus løb ud af Mun-
den paa mig efter den anden hen over
Smørrebrødet, og saa krablede de oven-

f)aa hinanden. Valløe.D.28. (grækerne) krab-
ede op ad den stejle Fjældskrænt ved
Tekes.Kidde.AE.II.228. han strittede og

20 krablede som om krampen havde taget
ham.Svedstrup.EG.11.10. En stor Del (bille-

mider) gaar over paa varmblodige Dyr
(og) er paa Grund af den evindelige Krib-
len og Krab len slemme Plageaander.
Brehm.DL.H2.244. \\ ofte upers. ^(det dan-
ske folk) saa' . . Stat paa Stat sig stable,

| .

.

og følte koldt det ned ad Ryggen krable.
Ploug 11.129. Det krablede akkurat saa
sært som Rotter i Trappen. CJacobLJudas.

3p(1912).62. det kribler og krabler for-

melig af Trolderi (i dit brev).SvLa.FruG.
4i. Ildet (kribler og) krabler i en (ef-

ter noget), ogs.: man føler stærk lyst til at

gøre noget (jf. u. III. kIø 2.2). da (musik-
stykket) kom ud (og) blev anset for dy-
bere og dygtigere (o: end det fotirige) . .

ja saa begyndte det at krable i mig (o:

efter selv at udgive noget). RSchmidt.DH.16.
Fru Laursen lo ærefrygtsfuldt, og det

40 krablede i hende af spørsmkl. Hjortø.F.
151. (jeg) holdt trofast mit Løfte om Taus-
hed, skjøndt det ofte . . kriblede og krab-
lede saaledes i mine Sideben, at jeg un-
dertiden løb bort, naar jeg bedst var i

Snak med ham, af Frygt for at . . Hem-
meligheden . . skulde løbe fra mig.Bergs.
GF.1I.269. hendes brune Øjne saå lige
ud paa ham — han kjendte dem ..der var
Noget, der kriblede og krablede i ham.

so Schand.TF.I.125. jf.: Jeg holder det ikke
udi Det kribler og krabler mig oppe i

Hjernen og ud i Fingerspidserne I Gold-
schm.I den andenVerden.(1869).52. Jeg (o:

blomsten) føler Kriblen og Krabl en,
jeg maa række mig, jeg maa strække mig
. . jeg maa ud, nikke god Morgen tu
Sommeren. HCAnd. SS. XV.105. \\ talem.:

hvad enten det kribler eller krab-
ler, egl.fra en molbohistorie, i hvilken den

60 berusede molbo, der vil spise en skrubtudse
i den tro, det er en spegesild, udbryder: „ja,

hvad enten du kribler eller (du) krabler,
saa skal du ned" (seBeretn.omMolboerne.
VedVFausbøll.(1862).30. og Krist. Molbo- og
Aggerbohist.il. (1903).17). *Med Fenris-
ulvens Glubskhed slugte han

| De Sopk-

XI. Rentrykt u/g 1920 16
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ners Legio, ei ændsende,
|
Hvor meget

end de kribled eller krabled. J5a9.^er.//.

472. saa ønskede han dem alle tre i sit

Tornister . . og saa var de der, og alt

bvad de kriblede og krablede, saa maatte
de blive der. SvGrundtv.FÆ.11.144. ogs. i

bet.: for enhver pris; under alle omstændig-
heder; absolut Men jeg sa'e til hende:
„Hvad enten Du kribler eller Du krabler,

saa vil jeg derop I" MH. 11.85. jeg maa til

"Valg, hvad enten det kribler eller krab-
ler. D&H. Feilb.I.692.11.295.

2) (SU. dial. krabba, krabba sej fram i sa.

bet.; sj. i rigsnpr.) d. s. s. H. krabbe 4. han
maatte . . sidde og krable som Landmand
paa den vidtløftige Gaard, stadig i Penge-
forlegenhed. ArkivMus.II.46. Forholdene
vare ganske anderledes for ham nu end
i de rigtig trange Tider, da han maatte
krible og krable sig frem og laane
overalt, hvor Laan kunde faaes.sm8i.75.

Krach, et. se V. Krak. krache, v.

se II. krakke.
. kraileradask (olgn.), interj. se krask.

L Uråds, et ell.f en (Moth.K319). [kres]

(0 Krats, se u. bet. 2.2;. fit. d.s. 1 ) {jf. glda.

kratz, skade, ty. kratz, mht. kraz) vbs. til

IL kradse; især: I.1) til IL kradse 1: det
at kradse (især om den enkelte foreteelse)

ell. (konkr.): fordybning, mærke, rift,

saar olgn., frembragt ved kradsning; ogs.

U7iderti(len om den lyd, der frembringes ved

kradsning. Moth.K319. man hørte . . Ri-

vens Krads mod toraen. Bang.S G.18. Vi
tro ikke paa Renheden af Fingrene mod
Aarhundredets Slutning, hvis hele Ren-
selsesproces var lidt Krads i Haaret. Tro-

elsL.I V.139. et hastigt Godaften, der skreg
i hendes Strube saa det sved som Krads af

stumpe Naale. EErichs.N.lOO. *Da skurer
sært

I

de tørre Stammer mod hverandre
fjernt og nært

|
i Dødedans til Havets

dybe Bas | og Vindens Violin, med Skrat
og Krads. ThTuulBrask.Tungsind.(19l9).24.
Lidt efter peger hun paa et fint Spor-
krads i Sandet og siger: Lækat.fl^S'ee^or/'.

(NatTid}VxQl926.Aft.2.sp.l). 1.2) (isærfagl.)
til II. kradse 2.1, om hvad der er flyg-
tigt, løseligt tegnet (jf. Kradseri ). en
Tegning af den flamske Maler Adriaen
Brouwer, om man vil en Ubetydelighed,
kun et Krads af Hovedet paa en skraa-
lende Gadedreng. KMads.f KunstmusA.1914.
188). De „løse Krads", der ofte bærer de
allerstærkeste Vidnesbyrd om (Frølichs)

vidunderlige Opfindsomhed . . var for ham
kun Grundlag for videre Udarbejdelse.
SigMulL(smst^5). Figuren maa nærmest
siges at være noget Krads. Glypt.1.29. et

Par yderst flygtige Penne krads (o: af
Leonardo da Vinci) paa et Blad i Wind-
sor Castle. JLnnqe. II. 228. KunstmusA.
1921-23.261. 2) (efter ty. kratz, kråtz(e),
kretz(e), gekratz) om affald. 2.}) (nu sj.)

i al alm., om affald, værdiløse ting.
Moth.K319. D&H. 2.2) metalaffald;

kræts. Moth.K319. VSO. OpfB.^V.2o7.

II
spec. om blyaske, fremkommen ved luftens

indvirkning paa smeltet skriftmetal. Krats:
Sal.''XIV.616.

IL Krads, en. se I. Kradse.
IIL krads, adj. se kras.

Krads-, i ssgr. (•\ Krats-, se u. Krads-
blik, -børste, -børstig, -fus;, af II. kradse
(Li); jf. Kradse- 1| om vekslen nd. Krads- og

10 Kradse- se u. Krads-børste, Kradse-jærn,
Krads-tidsel, -blik, et. CKrats-. Hallager.

319). (nu næppe br.) ig» messingplade med
mange smaa huller til at sætte knapper i,

naar de poleres med kradsbørsten. VSO.
-børste, en. (f Kradse-, vAph.(1759). MO.
t Krats-. Hallager.819.349). {fra ty. kratz-
burste; jf. Krattebørste) 1) børste af
metaltraad, brugt til rensning ell. polering af
forsk.ting.Hallager.349. MilTeknO. tilRens-

20 ning af Støbegods (bruges) dels stive Jærn-
traads-Kradsbørster, dels Pudsemaskiner.
Hannover. Tekn.33. 2) (1. br.) kradsbørstig

person, hun er en rigtig kradsbørste
i

-berstig, adj. ['krBS|børsdi, krBs'børsdi]

(nu sj. krats-. Berg8.PF.4y2. H'Wulf.Den
da. Rigsdag.(1882 ).20. Hjemliv på prærien.

(1917). 81. — dial. -hOTsitt FraBethesda.
1892.212. Feilb.). (fra ty. kratzbiirstig;

dagl.) som viser trods ell. er barsk, bøs,

30 fjendtlig i sin optræden olgn. *De efter

Hævn var tørstige, | Og grulige krads-
børstige. i2rtn/^aw.Z).iV'r.5P. Vi foer djæ-
velsk krasbørstigt frem . . Skobeleff bredte
barsk sit Armékorps ud over hele Lan-
det . . vi klemte Livet ud af hver Mod-
stand. AKohl. MP. Il1.142. at afmale det
kommende Venstreministerium i de grel-

leste Farver og med de mest krasbørstige
Udtryk. EHenrichs.MF.I.137. || hertil Krads-

40 børstighed. den Kratsbørstighed, hvormed
det gamle, nu saa affældige København
svinger Regerings-Krykkerne over det
ganske Land. Hørup.II.8o9. Naar man ab-
solut skal frem i Trængsel . . bør man
anlægge sit mest forekommende Væsen
. . Med Magt og Krasbørstighed kommer
man ingen Vegne i en vrangvillig Men-
neskemasse. EGad.TT.203.

\. Kradse, en. ['krBsa] ^Krads. Esp.
50 191). Ilt. -r. (jf. SV. krat°s, ty. kratze; til IL

kradse; nu vist kun dial.) redskab til at
kradse (og rense) noget med; kradser (S);

kradsejærn. vAph.(1759). VSO.
IL kradse, v. ['krBsa] (f kratse. Worm.

Sat.l6. KlevenfRJ.lSO). -ede. vbs.-nlng
(OeconJourn.1758.212. NicHolm.LA.17), jf.
1. Krads, Kradseri, (ænyd. d. s., sv. kratsa,

isl. krassa; fra ty. kratzen (egl. sa. ord som
kratte) ell. mnt. kratsen; jf. I. Kradse,

60 kradsle)

1) føre en med spidser olgn. forsynet

(haard) ting hen over noget, saaledes at

den efterlader mærker, fordybninger; rive,
skrabe olgn. 1.1) rive, skrabe med kløer,

negle olgn. ell. med et spidst (ell. med
spidser besat) redskab, saa der frem-
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kommer fordybninger, ridser, rifter, saar

olgn. ved hvert et Slag Katten giorde med
Kløerne, sagde (hun): Krads mig kun saa

meget som du vill, jeg skal dog spise

å\g.Holb.Hh.IL206. Flei8cher.HB.598. *Da
kradsed det paa Døren brat; I Og jam-
rende i Stuen sprang |

Den lille Hund.
Winth.IV.177. *Tigeren kradser og myr-
der og kløver | Køer og Fjog. Bagger.Il.

405. han krummer Tæerne indad, saa at

de kradse mod Le\et.JLange.JII.171. jf.
(billedi): naar Vorherre kalder, saa nyt-
ter det ikke en Gryssen at kradse imod
(o: stritte imod).Aakj.FJ.18. \\ i forb. som
kradse sig fe//, eny i haaret, hovedet
(nu næppe br. kradse hovedet. Holb.Hh.
11.375). Du skalt ikke kradse din Næste
i Ansigtet.LTid.1740.171. Imedens Retour-
nellen varer, pønser han, og kradser sig

i Hovedet. Skuesp.III1.89(jf. klø sp. 747^^).

Han havde kun forbudt at huse Smuds
og Smaadyr i Haaret og i Selskab kradse
sig i Hovedet, saa at man overføg Na-
boen. TroelsL.I V.144. naar hun talte, krad-
sede hun sig i Hovedet med Strikkepinde.
AndNx.DB.72. || i spec. anv., dels (nu næppe
br.) m. h.t.uld: rense ved hegling, kartning
olgn. (jf. Kradsuld^. Enhver Kradser har
sin Spinder at kradse (uld) til.OeconJourn.
1 758. 1 99. JBeckmann. Technologie. (overs.

1798).48. dels (fagl.) om runing af (frem-
stilling af luv paa) klæde ell. hatte (VSO.):
S&B. det Vadmel, som skulde anvendes
til Stadsbrug . . skulde . . stampes, far-

ves, kradses, presses og overskæres. Hal-
leby.132. Feilb. i forb. kradse (luven) op:
YSO. dels om gørtlerarbejde : gøre en metal-
overflade mat ell. halvblank v. hj. af staal

ell. messing. VSO. OrdbS. || CP m. særligt

henblik paa den med riven, skraben for-
bundne lyd. nu og da fandt hendes Kjole
ogsaa et Løv paa Gulvet og trak det med
en kradsende Lyd efter sig henover Fjæ-
lene.JPJac.l 1.229. her skingrede en Fløjte,

dér kradsede en Yiolin. Rørd.H. 94. En
Tændstik kradsede, og i næste Øjeblik
skød en Ildtunge frem af Stakken. sa.Ft.

214.
II

i særlige forb. m. adv. kradse af,
fjerne ved rivning, skråbning ^/Z". afkradse).
Moth.KSW. VSO. han har kradset saaret
af

i
kradse op, ved rivning olgn. frem-

bringe rifter, fordybninger, huller i; rode
op i (jf. opkradse;. Hesten kradser jor-
den op. Moth.KSW. kradse Huden op.
VSO. billedi: Senere Tiders Forfattere
havde deres Tankestreger. Blicher havde
sine Prikker (P . ..), der efter hans egen
Formening gjemte Afgrunde af Under-
fundigheder. Det er en Udgivers Hverv
bl. a. at kradse op omkring disse Prikker.
Aakj.Blicher.C1926).S1. m. li. t. saar: afrive
skorpen og faa saaret til at bløde igen (ofte
billedi). *Hvo vil mig beskylde?

| Syn-
dens lægte Bylde

| Kradse op paa nye.
Brors.lSO. (et) bedrøfvet Bref fra min
elskelige Fader, som kratzede det spæde

Saar op og satte mig i en bedrøfvet "T^-

stanå. Klevenf.RJ.180. VSO. kradse ud,
spec. i flg. anv.: 1. rive ud. Spøgelset trakte
Dynen af ham, og truede, at ville kradse
hans Øyne uå. FrahlAH.lV..120. Ew.
(1914).1I.S45. kradse øjnene ud af hove-
det paa en [2. skrabe indholdet ud af no-
get; dels m. indholdet, dels med beholderen
som obj. (især m. h. t (indholdet af) tobaks-

io pibe), kradse Asken ud af Tobakspiben.
VSO. et sindrigt Instrument til at kradse
Piber ud med. Kierk.11.2 76. Schand.UM.
95. Ved Morgenpasningen (af kakkelovnen)
skal Aske og Slagger Kradses ud og Ild-

stedet renses. IngebMøU.KH.156. Y billedi:

(søge at) realisere sit lager, afskrive tvivl-

somme fordringer osv. for at bringe forret-

ningen ind i et sundt leje („rense ud").

N. N. prøver jo at kradse ud efter bedste
20 Evne.Cit.l921.(OrdbS.). 8. udviske, udradere

(især: noget skrevet). *tit maae (jeg) kratze
ud, hvad jeg har eengang skreven. Worw.
Sat.l6. *Hvad vil Skiønhed sig indbilde?

|

Den skal Orme kradse \id.Stub.45. *Der
end har staaet noget mere,

|
Men det er

ivrigt kradset \iå.Winth.V.128. 1.2) ved be-
røring irritere, kildre huden ell. slimr-

hinderne og fremkalde en fornemmelse som
af noget, der river, skraber. Det hylede

30 overalt, det føg overalt . . det piskede
mod hendes Kinder, det kradsede og skar
i hendes 0lenlsiag.Schand.IF.342. Naar
Føden . . ikke fylder nok, udløser den
ikke ordenlig Peristaltik, og det samme
kan blive Tilfældet, hvis den er helt fly-

dende og ikke kan „kradse" paa Tsltui-

væggen. AKrogh.Fysiol21. uldent under-
tøj kradser

i || især om stærke drikke ell.

stærk tobak. *Sin Bommerlunder maa han
40 ha'e,

I
Som kradser, og som brænder —

|

Det er den bedste danske Snaps. Holst.IV.

24. *(hun) tømte Glasset,
|
Smasked med

Munden og tog saa Ordet:
|
„Skaal og

Velkommen I Aah, det kradsedl" DracAm.
D.113. CMøll.PF.460. en Stænk Romtoddy,
eller hvad af kradsendes Huset i Øjeblik-
ket formaaede. CFMortens. SV. 49. denne
tobak kradser i halsen

i

billedi (jf. bet.

2.3j; for vor blødagtige og enerverede
50 hovedstadssmag har Ibsens kunst mangen
gang gjort tjeneste blot som en stimulants,
der „kradser". F7e<?.F^.49.

2) overf. 2.1) skrive ell. tegne flyg^
tigt, let henkastet (jf. I. Krads 1.2^.

Oehlenschlåger kradsede med Pennen
nogle Figurer, sigende: nu vil jeg male
Correggios ^åt. POBrøndst.RD.lS. (han)
gav mig Papir og Blyant, for at jeg og-
saa kunde kradse Billeder. HCAnd.J. 57.

60 (han stod)^ med en Tegnebog . . i Haan-
den, hvori han skrev eller kradsede Noget
med en Blyant Schand. TF.1.116. Han san*-

sede knapt, at han kradsede sit Navn paa
Kvitteringen. CFMortens.SV. 105. \\ især i

forb. kradse ned ell op (sj. hen. Drachm.
DJ.11.126). „Han . . har selv tegnet en

16*
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heel Række Skizzer til mit Album." .

.

„Den, der har gjort det Laag, kan sagtens
kradse Noget op i et Damealbum.^^er^s.
PP.68S. Du kan ikke forstaa disse engel-
ske Ord, og . . det er Aarsagen, hvorfor
jeg ikke har kradset dem ned paa Itali-

ensk, brandes. 7. 554. Den ganske Jord
havde Faderen krasset ned på sine hddT-

reder. Kidde.H.l3. Tag og krads det ned,
saa skal jeg give dig Opskriften. ^wrfA^a?.

FE.1II.200. 2.2) om (besværlig ell. ener-
gisk) fremskaffelse af penge olgn.

\\

(vulg.; 1. br.) skaffe sig penge, vist især

ved tyveri, betleri, alfonseri (jf. Kradsekarl^
olgn. Matros-Hansen tæver Kællingen og
Ungerne, hvis han er hjemme og har kras-

set noget. ChrEngelst. EH.llO. || kradse
penge ('regninger 0/5'n.^ ind, (især dial.)

om energisk indkrævning af udestaaende for-

dringer. Feilb. 2.3) (nu 1. br ) om tale olgn.:

ruske op af en sløvhedstilstand ell.gøre

et stærkt indtryk; bide (1.4.2). jeg var
engang i Kirke hos ham, og saa hørte jeg
ham pludselig sige: „For Vorherre er nu
ikke saadant et Snøvl som Du, Niels Jen-
sen." Den Slags Prædikener behøve ikke
saa stor Forberedelse; men de kradse.
Gold8chm.V.440. *Nei, syng mig heller de
gamle Ord . . | De kradser bedre som jeg
troer. ARecke.111. (han) søgte gerne at

gengive de bibelske Tekster paa saa kraf-

tigt Dansk, at det kunde kradse lidt op
i den andægtige Sløvhed, hvormed man
ellers ofte hører paa de højtidelige Ord i

den overleverede stive Form. HBegtr.JK.
52. mange . . ønsker at sættes i sving-
ning, „kradses op", ved prækenen. TALawfe.
Musik og kirke.(1920).!52, 2.4) (m. h. t. bet-
udviklingen sml. fx. pille af, skrubbe af;

dagl.) om dyrs ell. (især) menneskers bevæ-
gelse: gaa; ofte nedsæt.: traske, sjokke
olgn. (den) smeldende og skjændende Fa-
ster maatte med sin Hund kradse et godt
Stykke bagefter (børnene).RUss.ME.I.92.
Jeg saa Dine gamle kradse om Hjørnet.
Er Du s\ene?Esm.ir.246. De Brune krad-
ser sgu godt afsted, endda det er op ad
Balike.Aakj.PL.léS. Jeg kradser ned i

Kahytten og lægger mig forsøgsvis til at
læse.AchtonFrii8.DØ.T.69. billedl.: der van-
kede ikke saa faa Knubs og knubbede Ord
til den ny Stand (o: bondestanden )j ligesom
senere til Arbejderstanden, da den for-

søgte at kradse op ad. Aakj.Blicher.(1926).
19.

II
især i forb. kradse af, ogs. i videre

anv.: dø. der laa jeg tilkøis og havde Fe-
ber i Hjernen og skulde vistnok være
kradset af, om Dorthea ikke havde pleiet
mig saa godt. Drachm.EO. 402. AndNx.
DB.39. Det er høj, lys Dag, og Fuglene
sjunger. Det er vist paa Ti'e a' kradse a'l

sagde han. AaBrodersen. Frandsen. (1923).
104. jf: *Et lille Bind Memoire | Vil fin-
des, naar jeg kradser væk.Blækspr.1914.
44. 2.5) {jf.bet. 2.3; vistnok med tilJwytning
tilkrsis; sj.) i^arf. kradsende brugt i bet.:

skarp; kras. klæg Socialisme og . . den
allerbilligste kradsende Gudsfornægtelse.
JVJens.M.I.12.
Kradse-, i ssgr. af H. kradse (l.i) (jf.

Krads-;, -bænk, en. 1^ bænk, hvorpaa
rør, der skal have en vis tykkelse og befries

for glødskæl, trækkes gennem en skarpt sle-

ben, haardtstøbt ring. Hannover. Tekn. 123.
-berste, en. se Kradsbørste. -jwrn,

10 et. (nu næppe br. Krads-. VSO.). (fagl.)
redskab (jærn) til at skrabe, kradse med;
kradser (3) (jf. I. Kradse/ Kradsejern
(bruges) i Minegangene, hvor Skovlen ei

mere kan anvendes, ifi/Tcfen O. (devedaf-
sprængningen) fremkomne ujævne Rander
glattes med et 'Kr2idse\2ern. Bille-Top.38.
-karl, en. (jf. u. H. kradse 2.2; vulg ) d. s. s.

Kradserkarl. Staun.P.78. f -kiiiv, en.
redskab til opkradsning af jorden i furer

20 ved radsaaning. Olufs.Oec.VilI.372. -ma-
skine, en. (fagl,) maskine til kardning ell.

(især) til frembringelse af luv paa klæde.
D&H. -naal, en. (1. br.) naal til at kradse
(op) med. (en) romersk Sølvlampe . . for-

synet med Vægesaks, Slukker og Kradse-
naal. Bergstrøm.KD.88.
Kradser, en. flt. -e. {ænyd. d. s., ty.

kratzer, kråtzer) 1) person, der krad-
ser; især: 1.1) (fagl.) til H. kradse l.i: per-

30 son, der kradser uld ( „uldkradser") ell. op-
kradser klæde efter valkningen („luvkradser"),
Cit. 1 705. (KbhDipl. VII. 751). OeconJourn.
1758.199. det militaire Uldmanufactur er
forlegen for Spindere og Kradsere. Mfi.
1777.685. VSO. MO. D&H. 1.2) (1. br.) til

II. kradse 2.i, som nedsæt, betegnelse for en
(daarlig) tegner, disse skønhedsforladte
Krsidsere.HKaarsb.M.II.141. 2) (zool.) ind-
voldsorm, der snylter i tarmen hos forsk.

40 hvirveldyr og hæfter sig fast v. hj. af en m.
kroge besat snabel; Echinorhynchus ell. Acan-
thocephalus olgn. OFMull.Zoologia Danica.
1.(1788).45. VSO. Krøyer.111.446. BøvP.l.
719. Z) (fagl.) redskab til at kradse med
(jf. I. Kradse, Kradsejærn^, fx. (^, foræld.)
om redskab, anv. til rensning af gevær-, ka-
nonløb, til udtrækning af ladningen ell. som
grubesøger (Moth.K320. MR.1805.111. Mil
TeJcnO. Cit.1848. (RibeAmt.1915.24). jf.

50 Bøsse-, Geværkradser^ ell. (fagl.) om red-

skab til kardning af uld (OeconJourn.1758.
199. VSO.), frembringelse af luv olg7i.( VSO.)
ell. om jæmstang af form som et syvtal^

anv. ved pudling (Wagn.Tekn.366). 4) (dogi.;

jf. Hybenkradser; om drik, der kradser
(I.2), især om snaps (brændevin). Blich.JV.
507. „jeg trænger forbandet til noget So-
lid oven paa al den Stads (o: fin selskobs-

mad).** „En Kradser? hvad Hr. Capitain?"
60 spurgte Y\\he\m. Chievitz. FG.131. AKohl.

MP.III.292. Vinen, jeg fik, var en rigtig

Kradser. Hjemmet.l906.643.sp.l. TomKrist.
LA.23. 6) (jf.River ; sj.) om (voldsom) storm.
En Atlantérhavsstorin er for intet at regne
mod en Nordvestenkradser i Nord-
s0en.MylErich.NS.74. Kradseri, et. vhs.
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til II. kradse (jf. ogs. Kludekradseri^/ især

(dagl., nedsæt.) otn noget skrevet elL tegnet,

der er kradset ned (se II. kradse 2.1/ jeg
frygter, De ikke kan læse dette gyselige
Kradsene. KMRahb.l52. Mine forskjellige

Kradserier paa Lapper af Papir, dem hun
gjemte med en Omhu, som var det en Mi-
chel Angelos Skizzer.HCAndJ.60. Schand.
IF.109. Der har Du dit Kradseri . .1 Han
kastede Papirerne hen paa Bordet.Drachm.
STL.193. Kradwer-karl , en. (vulg.)

alfons (jf. Kradsekari;. DSt.1920.86. jf.:
den rigtige Krasserkarlehat. ^ønneZi/c/ce.L.

137.

Kradse-tidsel, en. se Kradstidsel.
Krads-fas, subst. (fra ty. kratzfuss,

egl.: buk, hvorved man skraber bagud med
venstre fod; nu næppe br.) i forb. gøre
kradsfus, gøre kom,pliment, skrabud, (han)
gjorde et noget keitet Knix med Hovedet
og Kratsfus med Yaådeme. RTJss.ME.1.57

.

foverf.: gøre ophævelser, vrøvl. Oversk.Com.
V.26. -jærn, et. se Kradsejærn.

t kradsle, v. {ænyd. krads(e)le ; efter

ty. ('iia/.;kråtzel(e)n, kratzeln; til II. kradse)
kradse let, svagt. Moth.K320. naar den
(o: papegøjen) har lært disse Tale-Maader:
Kloe Pape I Giv Pape Mad I . . Saa kand
den rigtig bruge den første, naar den har
Lyst til at krasles paa Buggen. Eilsch.Phil
Brev.éO.
Krads -tidsel, en. (Kradse-. vAph.

(1759)). ^ (nu næppe br.) d. s. s. Karde-
tidsel, KardeboUe 1. VSO. -uld, en. (især

fagl.) uldtrævler, indvundet ved opkradsning
af gammelt uldstof (og af a/fald fra spinde-
rier, væverier); kunstuld. vAph.(1759). Han-
nover.Tekstil.T.52.66. billedl.: (bogen) er
fuld af Drømme og Drømmes Stemning
og af Virkelighed og Virkeligheds Kras-
uld. Verden ogVi.^l'il926.18.sp.l.

krae, v. se III. kra.
I. Kraft, en. [kr^fd] Høysg.AG.46. gen.

-s ell. (nu især poef.) -es (P's.ll0.3(Chr.Vl).
NordBrun.ES.47. Suhm.II.78. SophClauss.
UB.xxxiv. jf. kraftesløs u. kraftløs^, flt.

kræfter ['krefdar] (Høysg.AG.46) ell. (dial.)

kræfte (Feilb.) ell. (nu kun arkais., sj.) kraU
UT(Pflug.DP.1030. LTid.1737.775. Slange.
ChrIV.981. JPJac.I.15.217) ell.(8j.) kralte

(Høffd.(Til8k.l923.II.221); se it.' bet. 2.2;.

{glda., æda. (Cambr.), sv., no. d. s., oldn.
kraptr, kr9ptr, eng. craft, haandværk, kunst,
list (oeng. cræftj, ty. (oht., osax.) kraft

|| flt.

kræfter, der først kendes fra 17. aarh., og
kræfte skyldes paavirkning fra ty. flt.

kråfte
|| om forb. saft og kraft se Saft)

!) evne til at sætte noget i bevæ-
gelse, udføre et fysisk ell. aandeligt
arbejde olgn. \,)) i al alm.: den egenskab
ut kunne forandre et legemes bevæ-
gelse; især (fys. og <S>) om naturkræfter, om
tings evne til at overvinde modstand, om ma-
skinkraft osv. Magnetens Kraft og Virk-
ning. iio/&. Z?ar8. 7. 5. (bogen handler) om
Krafternes Lugevægt. Ltid.1737.775. Luf-

ten, som er i Blærene, søger . . at udvide
sig i Følge den elastiske Kraftes Love.
Suhm.Il.78. en vis Forandring i Maski-
nens Dele, hvortil der behøves en ud-
vortes Kraft, altsaa en Kraft, aldeles for-

skiellig fra de i Maskinen værende Kræfter.
LSmith.DN.24. (Newton viste, at) alle Tyng-
dens Fænomener her paa Jorden og Him-
mellegemernes Bevægelser i Verdensrum-

10 met ene og alene skyldes en og samme
Kraft, der ytrer sig som en almindelig
Tiltrækning mellem alle Massedele i det
hele Verdensalt. Paulsen. 1.18. i Lyn og
Torden har de elektriske Kræfter fra de
ældste Tider traadt Menneskene i Møde
paa en vildere og voldsommere Maade
end de andre Naturkræfter. HHolst.Elekir.

1.5.
II
m. prægnant bet.: Kraft (o: elektrisk

drivkraft) havde han faaet indlagt og elek-
20 trisk Lys. Fleuron.K0.185. Salget af Kom-
munens Lys, Kraft, Gas og Koks, NatTid.
"/io2.9^8.iW.7.s^.4. ||be vægende kraftO/-
Bevægkraft;. Saa bemærkes og udi den
kaaldeste Zona, at de sterke Vindes be-
vægende Kraft høyest der opstiger. Beitm.
Physik.51. For at bringe et Legeme ud
af sin Tilstand . . udfordres en bevægende
Yir2dt.AWHauch.(1799).49. \\ drivende
kraft (især billedl), se II. drive 2.i. || død

30 kraft, kraft, som ikke fremkalder bevægelse,

holdes i ligevægt af en anden kraft, (efter

Leibniz's teori) er en ved en Traad ophængt
Kugles Bestræbelse til at synke, en død
Krafts WHauch.(1799).69. MO.I.389. || L e-
vende Kraft er (efter Leibniz^s teori) den,
som er i et Legeme i Bevægelse, hvilken
kan voxe eller ti\t2ige.AWHauch.(l799).
69. levende Kræfter. YSO. Ethvert Le-
geme opnaar ved at falde en vis Arbejds-

40 formue, der netop er i Stand til at hæve
det gennem den tilbagelagte Faldhøjde.
Vi kalde denne saaledes opnaaede Ar-
bejdsformue levende Kraft. Paulsen. 7.74.

SaUXV.735. jf. bet. l.s: Løfter man en
Vægt eller spænder en Fjer, udfører man
et Arbejde, og den dertil anvendte saa-
kaldte levende Kraft synes at forsvinde,
men i Virkeligheden gaar den over paa
Vægten eller Fjeren og er til Stede dér

50 som Spændkrsift. AKrogh.Fysiol.l. || mag-
netisk, tiltrækkende kraft, se mag-
netisk, tiltrække. || kræfternes paral-
lelogram, parallelogram, hvis sider frem-
stiller to paa samme punkt, men i forsk,

retning virkende kræfter, og hvis diagonal
angiver resultatet. Ørst. Naturens alm. Love.

(1809).76. den lange tynde Mathematik-
lærer skød sig fra det ene Hjørne af Sa-
len som en Diagonal i Kræfternes Paral-

60 lelogram hen imod hende. Schand. F. 17.

Der eksisterede . . et hemmelighedsfuldt
Kræfternes Parallelogram, som virkede i

Verdenshistorien. Jørg.ll.215. 1.2) den et

organ iboende evne til at arbejde,
virke, fungere paa rette maade; især

i ssgr., jf. Avle-, Avlings-, Høre-, Se-



236 Kraft Kraft 236

Synskraft. Børnene ere komne til Fødse-
lens Sted, og der er ingen Kraft til at

føde. 2Kg.l9.3. \\ om avlekraft (jf. bet. l.i).

han slog alle Førstefødte i Ægypten, Kraf-
tens Førstegrøde i Chams Telte (Chr.VI:
den første Kraft i Chams pauluner^. Ps.

78.51. Hans Kone . . forgjorde . . hans
Kraft, saa han ingen Børn kunde avle.

Det sad som et Hold over hans Lænd.
AndNx.BN.114. |1 de fordøjende kræf-
ter, se fordøje l.i (jf.ogs. Fordøjelseskraft^.

1.3) (især i flt.) m. h. t. levende væsener; (den

med udviklet muskulatur, sundhed olgn. for-

bundne) evne til at udføre (stærkt) le-

gemligt arbejde, angribe ell. forsvare
sig olgn. (m. h. t. mennesker oftest om styrke

i armene: armkræfter); ogs. om legemlig
sundhed, evne til at taale anstrengelser,

modstaa sygdom olgn.; styrke (jf.bet.4:).

Ungersvende skulle blive trætte og van-
smægte . . Men de, som forvente Herren,
skulle fornye deres Ki&ft. Es.40.31. ved
min Haands Kraft har jeg gjort det. smst.

10.13. det tar paa Kræfterne at giøre saa
mange YeTS.Eolb.Tyb.III.4. *Bringe hende
bort,

I
Dertil har jeg ei Kræfter nok.OeR

1.344. *langsomt hæved sig hans Arm,
|

Men sank igjen tilbage mat, | Som af den
sidste Kraft forladt. PaZM. 711.55. hans
legemlige Kraft fortæredes i sjælelige

K&mT^e. Kierk.111.179. den raae Kraft og
den snedige Kløgt, eller med andre Ord,
Smedesvend Madsen og Løjtnant von Bud-
dinge. Hostr.G.lS8(jf. bet. l.i). *Grovsme-
den gør det med Hammeren ud, | For
han har de stærkeste Kræfter. Drac^m. F.
198. Styrker de afmægtige Hænder, og
giver de snublende Knæ Kraft (Chr.Vi:
bekræfter de snublende knæ^. Es. 35. 3.

Bjørnen siges at have 10 Mands Kraft og
12 Mands Yiå.D&H. han har mange kræf-
ter, men forstaar ikke at bruge dem •

|| m.
særligt henblik paa arbejdsydelsen, an-
strengelsen (m. overgang til bet. S.i). *(ste-

nen) løfter du med ringe Kræfter op. Oehl.

A.103. han øste Kræfter ud fra Morgen til

Aften . . Men Vogtningen (af kreaturer) var
et Arbejde 1 og her husholdt han med sine
Kræfter. AndNx.PE.1.161. hestes kraft,
se Hestekraft 3.2.

||
(talespr.) i flt., m.prægnant

bet.: stor legemlig styrke. *Asa-Thor en
Fisker er med Kræfter. OehlXXIX.118. *Af
Raseri fik Hesten Kræfter,

| den sprængte
til, saa Tøjret brast, | og jog afsted med
Vindens Hast. Kaalund. 124. du kan tro,

han har kræfter
i || i faste forb. m. adj.

de skønne spildte kræfter! (efter Oehl.

XXIX.121). (naar) alt vælter sammen
hulter til bulteri Saa stirrer man først
fortvivlet paa al Ødelæggelsens Veder-
styggelighed — de skønne spildte Kræf-
ter! Men saa tager man atter fat med
fornyet Iver. Nathans. S. 85. (ved) for-
enede kræfter, se forene 2. (med) fri-
ske kræfter, se frisk 1.3. || i faste forb. m.
verber, give kræfter: Moth.K321. VSO.

se ogs. give 8p.986'^''. komme til kræfter,
blive rask, sund, kraftig igen efter en syg-

dom ell. svækkelse. vApn.(1759). VSO. Je-
roboam kom ikke ydermere til Kræfter
(Chr.VI: formaatte ikke ydermere noget
med sin kraft; . . og Herren slog ham,
saa han døde. 2Krøn.l3.20. billedl. (jf. bet.

2.1^' Kayser Vespasianus lod give den
Ordre til Lupo . . at ødelægge Oniæ Tem-

10 pel, paa det at alle adspredte Jøder ikke
der skulde samle sig og komme til Kræf-
ter igien.Holb.Kh.86. prøve kræfter^
brydes, kæmpe for at konstatere, hvem der
er den stærkeste (ogs. i videre anv., til bet.

l.i). *I har vel vexlet Tanker, prøvet
Kræfter, | I philosophisk Kampleg kryd-
set Kiinger.PafM. Fi.65. samle kræfter,
arbejde paa at komme til kræfter; styrke sig.

Moth.K321. VSO. han tog paa rekreations-
20 rejse for at samle kræfter I samle (alle)

sine kræfter, belave sig paa en yderste

anstrengelse. *Han samler alle Kræfter —
et frygteligt Spring\Aarestr.SS.III.26.}iii
faste forb. m. præp. af alle kræfter elL

(nu især W) af al kraft (F50. MO.), an-
vendende, opbydende alle sine legemskræfter;
i videre anv. (jf. bet. S): saa ihærdigt, ener-

gisk som mulig; af al magt; paa kraft (se

bet. 8.4). Bagges.DV.VI.24. *han lever | Af
30 alle Kræfter. Oehl.S0.16. I Sophaen laae

en lille tyk Dreng . . og sov af alle Kræf-
ter. TFin^/i.FJ/J. 5. *hun gik til af alle

Kræfter. HCAnd.X.547. Man drillede og
ærgrede ham af alle Kræfter. Brandes.lV,
255. David dandsede af alle Kræfter (Chr,
VI: sprang med al magt; for Herrens An-
sigt. 2Sam.6.14. af alle livsens kræfter, se

Liv. med (alle) kræfter, (nu næppe br.)

d. s. *„Nu alle Mand, som een! nu træk med
40 Kræfter!« (De begynde at roe.). Ew.(1914).

II1.194. Hold Dig fast . . med alle Kræfter I

HCAnd.V11.206. det gaar, er over mine
kræfter o: jeg mangler de fornødne kræf-
ter til at udføre det (ogs. i videre anv. til

bet. l.i og 2.1). vAph.(1759).3L5. VSO. D&H.
(nu l.br.:) arbejde over sine kræfter o:

overanstrenge sig. VSO. 1.4) om evne til

aandelig (sjælelig) virksomhed; aandsevne
(ofte i flt., jf. bet. 1.3 samt Sjælskraft^; ofte

50 som sidste led af ssgr. (mange af disse er
nu sj., bl. a. fortrængt af ssgr. paa -evne,
medens de tidligere brugtes i større udstræk-
ning, særlig hos en forfatter som Eilsch.)^

se fx. Bedømmelses-, Begærings-, Beslut-
nings-, Dømme-, Fatte-, Forestillings-,

Føle-, Gætte-, Indbildnings-, Kende-, Tæn-
kekraft. Unge drenge . . i hvilke var kraft,

til at staae (1871: Dygtighed til at tjene)
i kongens ^a\\2iås.Dan.l.4(Chr.VI). De

60 Gamle tage daglig af paa Hukommelsen
og paa andre Kræfter. Høysg.S.105. *naa-
dig Himlen bandt med ingen Lænke

|

Den indre Kraft, som virker i min Siel.

Bagges.SV.282. *De bedste Kræfter og det
største Hierte (o: Hakon Jarl) \

Blev Off-

ret for sin Tids Vildfarelser. Oehl.III.158.
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(hun) lærte sig selv de græske Bogstaver,
forsøgte endog sine Klræfter paa Mathe-
maiiken. Schand.VV. 28. hans skabende
Kraft er kun lille. Z)cfciir. \\om evne til at

iværksætte, gennemføre noget (handle-

kraft) ell. om stærk vilje, stærk karak-
ter olgn. (viljekraft). Gal.2.8(se i«. kraftig

2.2/ Jeg føier Kraft i mig til at handle.
Mynst.Betr.I.3(jf.^-dndi\ékiB.it). *Gud sk i en-
ke* Dig den Kraft, at du dit Hjerte

| Kan
vende bort fra denne Verdens Rigdom!
Bauch.SK.70. Sielens Kraft til at beher-
ske sine Følelser. YSO. *Kraften til at naae
det (o: idealet), har vi el FalM.V.294.
fremfarende kraft, se fremfare 2.2.

II
m. prægnant bet. (jf. u. bet. 1.8j; gode

evner af aandelig (ell. sjælelig) art. (Jens)
Busk er et ypperligt Hoved; der er Kræf-
ter i den Mand. HWulff'.Den da. Migsdag.
(1882). 74. U) CP om de (for den umiddel-
bare betragtning) hemmelige ell. skjulte
aarsager til ting ell. begivenheder,;
hvad der (i det skjulte) virker, rører
sig, gærer i livet, naturen, samfun-
det olgn. *Før Gudernes og Tidens Fød-
sel, da med Gru | De vilde Kræfter uden
Orden spildte s\g.Oehl.III.164. Enten Man
tilskriver det den Gamles pædagogiske
Kunst, eller Naturen, som ofte ved løn-
lige Kræfter og under usynlig Virksom-
hed frembringer det skjønneste Værk: vist

er det, at den sextenaarige Margarita var
en Perle blandt Figer. Blich.(1920).X.135.
saadan ædle Rigdomme maa give Drikken
Lod og Andel i de hemmelige Krafter,
der er i dem fra Naturen a.tJPJac.1.15.
„skjulte (okkulte) Kræfter", o: saadanne,
som ligge over, ikke kunne tydes af vor
Erkendelse. DÆB. der er kræfter i be-
vægelse for at redde den sammenbrudte
bank

j ||
(bibl.:) Solen (skal) formørkes, og

Maanen ikke give sit Skin, og Stiernerne
falde afHimmelen, og H im m el en sKræ f

-

ter røres (1907: Tystes).Matth.24.29. *beed
Ham aldrig, før Timen kom,

|
Til Jordens

Gru og al Verdens Dom,
|
At røre Him-

lens Kræfter! Grundtv.SS.1.689. PalM. VII.
273. II kræfternes frie spil, se Spil.

jf.: *Hvad er vel Livet?
|
Et Pust i Si-

vet,
I

som synker ned.
| Et Spil af Kræf-

ter, som higer efter
| en Evighed. Oehl.

EB.127. Ideens Udløsning gennem Kræf-
ternes Sammenspil. Rode.IlJ27.

2) videre anv. af bet. 1.4, om en tings ell.

persons egenskaber m. henblik paa deres
indflydelse ell. virkning; ogs. undertiden
om selve indflydelsen, virkningen. 2.1) i al
alm.om formaaen, magt. *At sige dem
imod, staaer ei i mine Kræfter. Ew.(1914).
11.132. Redde Kongen . .! det gaaer dog
maaskee tilsidst over mine Kræfter. Hauch.
V1I.20. Det giorde du ei af egen Kraft.
VSO. borte er min Kraft C C/ir. 77; seyerj,
Begr.3.18.

|i (1. hr.) om økonomisk evne. *Han
gav ham kun en Mark, hånd havde icke
Krefter (o: raad til)

\
At give raeer. Rolb.

Paar8.41. sa.Samt.7. \\ om politisk ell. mili-

tær magt (jf. bet. 7.3j. saa sandt jeg (o: as-

syrerkorigenj og mit Riges Kraft lever. Jw^i.

2.6. jeg giver Eder Magt, at træde paa
Slanger og Skorpioner, og over al Elen-
dens Kraft (1907: Msigt).Luc.l0.19. Ro-
merrigets Kraft var paa Folkevandringens
Tid brudt. D&U.

||
(bibl.) om overnaturlige

væseners (fx. guds) magt. Han er den, som
10 skabte Jorden ved sin Kraft. Jer.10.12.

Dit er Riget og Kraften (1907: Magten^.
Matth.6.13. *Styrk med din Kraftes Haand

|

En bereedvillig Aand,
|
Til Enden troe at

hiiye.NordBrun.ES.47. Satans Kraft (Chr.
VI: krait\ghed).2Thes.2.9. ogs. om gud selv

(jf bet. l.i): *Ved Kraftens Haand han
throner,

|
Som al vor Trængsel veed. Ing.

RSE.VIL131. 2.2) om aandelig indfly-
delse. I en afsides Krog af det store

20 Romerrige fødtes en Kraft, der skulde
leve længere og virke videre end de
Magter, man i Rom betragtede som evige.
Bøffd.E.488. Drøm og Maal virker hos dem
som mildt besjælende KraiXe. sa.iTilsk,
1923.11.221).

II
især om guds ell. troens (styr-

kende) indflydelse. I skulle annamme den
Hellig Aands Kraft, som skal komme over
Eder (1907: I skulle faa Kraft, naar den
Helligaand kommer over eder).ApG.1.8.

30 *Kraften fra det høje . . I Neddaled til

Guds Menighed. Grundtv.SS.]11.309. »Her-
rens Ord har Kræfter, sa.P-S.177.65. Reli-
gionens Kraft til at forædle Mennesket.
VSO. *med sin Kraft mit Hjerte styrke
han (o: guden). PalM.V1.4. Jesu døds
kraft, (relig.) om virkningen, betydningen
af Jesu død for menneskene. Tychon.AB.b2 ^.

Alterbog.432. 2.3) om overnaturlig, ma-
gisk evne ell. indflydelse, en Kraft gik

40 ud fra ham, og helbredte Alle. Luc.6.1 9.
see vel til, at Greenen blir tørret ved en
sagte Ild; Thi ellers har den ingen Krafft.
Eolb.Hex.IJI.3. *En gammel, plump, an-
løben Kobberlampe!

|
Hvori bestaaer dens

Kraft? Oehl.1.80. Hun sagde da: Dug! red
Mad! og fik strax Dugens Kraft at see.

M Winther.Da.Folkeeventyr.(1823).27. 2.4)

et stofs evne til at virke paa en vis
maade. Kundskab om Krudets Kraft kand

50 tilskrives enten Roger Bacon eller Bar-
thold Schwartz. Holb.Ep.V.160. (luften) har
en . . Kraft at vide sig xiå.Suhm.11.71.
Legemernes forskiellige Varmeledende-
Kraft. A WHauch.(1799).248. Vandet glem-
te sin Kraft (Chr.VI: natur^ til at slukke.
Visd.19.19. ogs. undertiden mere konkr.: saa
længe de (o: væggelus) ikke kand udryd-
des af alle Vinkler og Kroge ved nogen
giennemtrængende Kraft, der dræber dem.

60 Adr.'^^/il762.sp.5. || især om evne til at
helbrede, styrke, opildne, krydre, give
en vis smag olgn.; ogs. mere konh\, om selve

stoffet ell. dets helbredende, styrkende osv. ind-

hold, dersom Saltet mister sin Kraft (1907:
bliver saltløst^, hvormed ville I give det
sin Smag (1907: sin Kraft^ igien? Marc.



239 Kraft Kraft 240

9.50. „Jo hun maa ud til Kilden." — „Men
er der saadan Kraft i det Vand?" — „Der
er større Lægedom derudi, end nogen skal

kunde troe.** Holb.KR.1.8. Jeg kan tørre

(teen) tre Gange, førend Kraften er trakt

åer&t Ew.( 1 914j.11.838. ogsaa giftige Ur-
ter (har) mangengang de herligste læ-
gende Kræfter. Molb.NTid88kr.I.213. *Der
er Kræfter ved det danske Brød. PMøll.I.

97. *011ets bittre Kraft (o: humle).Winth.
HF.56. Den lille Haand . . havde smaa
Gruber ved Fingrene og en dyb Fold om
Haandleddet. Der var skam god Kraft i

Ellens Mælk. AndNx.PE.II1.178. Paa Pan-
den, hvorpaa Koteletterne ere stegte, hæl-
des lidt Sky eller Vand for at afkoge Kraf-
ten, som derefter hældes over dem. FrkJ.
Kogeb.44. billedl.: *der er flere Kræfter i

hans (o: Oehlenschlågers) Bærme I
End i

de Andres Første-Draaber. ^iar-es^r.SS./I.

62. 2.5) spec. om evne til at spire, gro,
vokse ell. (om Jordbund) give god næring
til planter. Skal Rug-Sædens Rod kom-
me til nogen Kraft for Vinter, og i For-
aaret være vel grødig (skal den saas i ok-

tober). OecMag.I V.237. Der var Liv i mig
(o: en urtepotte), der var Kraft og Kræf-
ter; Pulsen slog, Løget skød Spire. i?C
And.VIII.18. Den første Slags (gødning)
egner sig . . til Jord, der trænger til at

blive sat „i Kraft". LandmB.1.497.
3) om (graden af) den heftighed ell. energi,

hvormed noget foregaar ell. virker. 3.1) om
den heftighed, voldsomhed, styrke,
hvormed en bevægelse, et fysisk ar-
bejde olgn. udføres ell. foreg nar. *Lad
mig favne dig med Varme,

|
Favne dig

med Kraft, og døel Oehl.1.6. *ei det mind-
ste Suk han drog | Om end med dobbelt
Kraft jeg slog. PalM.VII.33. Et Lyn og
et Skrald, begge af samme Kraft som
hiint.. fulgte senere.HCAnd.III.72. sætte
kraft paa, udføre noget (isæren bevægelse)
med stor styrke, energi. Har man da glemt
. . at vi have Ord som : sætte Kraft paa,
klemme paa (i stedet for: spurte). H Dahl.
(Dagbl.^V8l888.3.sp.2). D&H. Feilb. jf.:
Raabaandsknoben er let at faa los igen,
selv om der ogsaa har været en Del Kraft
paa (o : selv om der har været trukket kraf-
tigt i den). KuskJens.Søm.l7. \\ fuld, halv
kraft, om en maskines hele ell. halve yde-
evne. Halv Kraft frem\Wolfh.Mar0.224.
Det er . . en Selvfølge, at der kan ind-
træffe Tilfælde, hvor det er nødvendigt at

slaa fra „Fuld Kraft frem" til „Fuld Kraft
bak" eller omvendt. Bardenfl.Søm.1.238.
en mægtig Passagerbaad (ragede) som en
Taarnbygning op over vor lave Baad, idet
den langsomt for halv Kraft skred forbi.

jyjens.Intr.78. 3.2) om den styrke, hef-
tighed ell. ihærdighed, energi, hvor-
med en handling udføres, en aands-
virksomhed foregaar olgn. hvorfor skal
din Vrede optændes imod dit Folk, som
du udførte af Ægyptens Land med stor

Kraft og med en stærk Haand. 2Mos.32.11.
Sidder den retfærdige Mand paa Thronen
. . da haandhæves Lovene med Kraft. Mali.
SaH.437. sætte sig imod noget med Kraft.
VSO. Mennesket (kan) hiddrage ved sin
Tankes Kraft det Fj ernestliggende i Tid
og Rum. HNClaus.N.6. Juel kjøbte sig en
Ejendom lige udenfor Kjøbenhavn, og
plejede nu sine forskjelligartede Interes-

10 ser uden længere at lægge Kraft paa sin
Sagførerforretning. H Wulff. Den da. Rigs-
dag.(1882).206. Trangen til Revanche mod
dette Livets Tryk voksede med en ukendt
Kraft i h^xu. KLars.SF.175. kraft og
klem, se Klem sp.538'*. 3.3) om gehalt,
lødighed i ell. virkningsfuld fremsæt-
telse, fremførelse af tanker; ogs. om
virkningen; fynd (og klem). Hans ord
hafde kraft. Moth.K321. *Saa lad, o . . Gud,

|

20 Dit Ord i Kraft forkyndes. Brors.137. naar
dette skeede, mistede Comoedien all sin
Kraft. Oyer8.a/'ffof6Levne^.7 77. Talens Kraft
(eller Liv og væsentlige Skikkelse) ligger
lYerbsi. Høy.'ig.S.Z5*: *Modersmaal er det
Kraftens Ord, | Som lever i Folkemunde.
Grundtv.PS. VI.187. han igiendrev Jøderne
.. med stor Kraft (Chr.VI: krafteligenj.

ApG.18.28. kraft og klem, se Klem sp.

538^^. 3.4) paa kraft, (især talespr.; Jf.:
30 „uædelt." Levin.) med stor energi; ihærdigt;

kraftigt (jf. af alle kræfter olgn. u. bet. Ijs).

see først selv at faa en høi Rang, skaf
saa Lidt . . af Stjerner og Baand — og
præk saa Du paa Kraft, om at den Christne
foragter Rang og Titler. Kierk.XII.413.
*Af Kanderne han skjenked

| Og vi drukke
psiSLKrsitt.Winth.HF.176. jeg nikkede paa
Kraft og saa' vist meget forliebt paa hende.
Drachm.STL.276. man (blev) nu antihe-

«) gelsk paa Kraft. HSchwanenfl.A.145. (jeg,)

der alle Dage har beundret Dem paa Kraft.
AKohl.MP.IlI.136. Det fryser paa Kraft i

Dag. OrdbS.(Fyn). Feilb.

4) m. særligt henblik paa tilstanden: det
at være usvækket, stærk; tilstand, i

hvilken noget har naaet en høj grad
af udvikling, styrke, ell. i hvilken det
udfolder sig fuldt ud, er fuldt af liv,

energi olgn. (især styret af præp. i). \\ m. h. t.

50 levende væsener, (mennesket) saaes i Skrøbe-
lighed, det opstaaer i Kraft iCor. 15.43.

den æsthetiske Helt maa . . være i Be-
siddelse af Betingelserne for at seire, være
sund, være i Kraften o. s. v. Kierk.VI.426.
En og tresindstye Aarl Nej . . endnu sid-

der Erik Dalberg i sin fejreste Kraft.

KLars.SF.151. Toget . . talte et Hundrede
og tyve Heste, hvoraf Størsteparten var
i fuld Kiait. Rørd.P.149. Der er mange,

60 der tror mig svækket . . Men de tager
fejl. Jeg staar i min Kraft. RGandrup.
MH.99. Feilb. || m. h. t. virksomhed, hand-
ling, foreteelse, hans Ansigt var som Solen,

naar den skinner i sin Kraft. Aab.1.16.

Saalænge Slaget var i sin fulde Kraft,

stod Bymændene paa Broen, men saa-

I
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snart det begyndte at sagtne, flygtede de.

Grundtv.Snorre.il1.258. det fremgaaer af

alle Kjendsgjerninger, at Udviklingen i

Jernalderen ikke naaede nogen synderlig
Kraft før i det ottende og niende Aarhun-
drede.Wor8.DO.59. jf.: Selv om alle De-
taillerne ved Fremkaldelsen (o: af en foto-

grafisk plade) ere komne frem, maa man
. . endnu en Tid lade Pladen ligge i Frem-
kaldervædsken, for at den kan faa den
fornødne „Kraft". Stochholm.Foto.81.

5) det at en bestemmelse, lov, overenskomst

olgn. har gyldighed, retsvirkning. Den
Lov . . at Døttrene skulde arve den halve
Deel mod Sønnerne . . er ogsaa merkvær-
dig, og er den endnu udi fuld Kraft. Holh.
DH. 1.481. Det Spiriske Fordrag skulde
blifve i sin foregaaende Vigeur og Kraft.
Slange.ChrIV.1347. Kongen bød Stavns-
baandet skal ophøre Landboe Lovene gives
Orden og KrsLft.Thaar. (indskriftpaa Fri-
hedsstøtten iKbh.l 792). et Testamente bliver
først gyldigt ved Døden, efterdi det endnu
ikke haver Kraft (Chr.VI: magt; 1907: træ-
der i Kraft^, medens han lever, som giorde
det. Hebr. 9.17. m. overgang til ssgr.: Eyen-
doms Kraft (er) denne, at vi efter eget
Behag kunne disponere over de Ting, som
høre os egentlig til.Holb.NF.I.151. (det)

skiønnes lettelig, at man ikke ved blot
Stiltienhed, eller ved at holde den ellers

sædvanlige Afsendelse til vedkommende
Øvrighedspersoner tilbage, kan betage en
Placat . . Lovs Kraft. Stampe.l V.112. især
i faste forb. som holde ('forsikring olgn.)

i kraft (ForsikrO.), sætte i (Bircknerl.
172. StBHle.Gal.III.155. Ludv.) ell.ud af
(ForsikrO.) kraft, træde i (Hebr.9.17
(1907). Ludv. jf. ikrafttræde; ell ud af
(ForsikrO.) kraft, være (nu l.br. staa.

Stampe.V1.159) i kraft (8mst.l64. ForsikrO.

jf.: (forordningens) Ikraftværende. MR.
1852.260). gaa i kraft, (dial.) om gifter-
maal: gaa i orden; blive til virkelighed. Ant
Niels.FL.IL171. ZakNiels.K.138. binden-
de kraft, juridisk gyldighed, vor Vielse
var en blot Ceremonie, uden bindende
Kr&ft. Blich.(1920).lX.156. forbindende
kraft, se forbinde 5.3. tilbagevirkende
kraft, se tilbagevirkende.

6) i forb. i kraft af {jf. ty. in kraft m.
flg. gen., kraft præp. m. gen., fr. å force de

;

især CP) angivende den kilde ell. autoritet,

hvoraf en handling flyder. Moth.K321. Jeg
troer at min Kone udi Kraft af den sid-
ste Artikkel faaer meer med ham at be-
stille. Holb.Usynl.ni.6. i kraft af denne
regel. Høysg.ÅG.122. *den afdøde Konge
har

I

I Kraft af sin Fuldmyndighed for-
andret

I

En farlig Arvefølge. Blich.(1920).
V1.221. *Rom, det nye, som i Kraft af

|

Korset og Sanct Peters Nøgler | Holdt i

Ave Folk og Fyrster. PalM.Vl.208. (hun)
var fornøjet og fornøjelig i Kraft af Ung-
dommen. Goldschm.VIII.410. netop i Kraft
af deres videnskabeligeTræning paaNabo-

gebeter — har (professorerne) kunnet yde
Arbejder, der har befordret Antropogeo-
gTa.fien.Steensby.Geogr.59.

||
(l.br.) nær-

mende sig til at betegne grund ell. motiv i al

alm. Han var tvungen . . til at vælge sit

Opholdssted i Kraft af klimatiske og me-
teorologiske Betingelser. Brandes. VII.597.
i Kraft af en Kønssygdom mistede (han)
Næsen. 8a.(Tilsk.l927.I.83).

10 7) meton., om personer. 7.1) ens første
kraft, (jf. bet. 1.2 og l.^\ bibl.J om ens før-
stefødte. Ruben, du er min Førstefødte,
min Magt og min første Kraft (Buhl: min
Mandskrafts FøTste).lMos.49.3. han er hans
første Kraft, ham hører Førstefødsels Ret
til. 5Mo8.21.17. 7.2) dels (jf. bet. 1.3, 1.4, 4;
1. br.) om person, der er livskraftig,
(legemlig ell.aandelig) 8tærk.*Den unge
Kraft begynder med at vrage. Oehl.L.II.

20 31. Han var en ganske ualmindelig Kraft.
Stærk og bredskuldret som han var. Bran-
de8.VII.174. dels (jf. bet. 1.4, 2.1 ; især iD)

om person, der har store evner, ell.

som er i stand til at udrette meget, har
stor indflydelse, betydning, han vur-
derede (Heine) især som en stor Kraft
i den almindelige Frigørelses Tjeneste.
Brandes. V1.426. *( Gambetta) var den stør-

ste Kraft, som Frankrig ejed. Drachm.DS.
30 18. „En Kraft af første Rang.* Det var
den Karakteristik, Professor P. Hansen
gav af Henrik Ibsen, da han naaede der-
hen i Talen, hvor Ordene skulde ramme
Sjælene som et hyn. PoUU1898.2.sp.l(jf.
Blækspr.1898.13). Oldtidslyrikens ypperste
Kraft, Digterinden SsL]pfo. SigMiiU.( Kunst-
musA.1914.91). L., der i 1874 var den le-

dende Kraft ved Stiftelsen af „Forenin-
gen for Lærlinges Uddannelse i Industri

40 og Haandværk." NatTid:'Vil921.Aft.4.8p.4.

ofte spec. om et teaters personale : den store
Opera glimrede med rige Kræfter, Md.
Daraoreau og Adolph Nourrit sang. HC
And.XI.140. Bøgh.III.18. Skuespillerne
(lagde) selv Farcerne til Rette efter deres
Trups forskellige „Kræfter".7 Feci.^.i^^.
bærende kraft, se bære 4.3. 7.3) (jf.
bet. 2.1^ i flt. ell. i ent. m. koll. bet., om trop-
per, soldater; nu især i ssg. Stridskræf-

50 ter. den i Provindsen høistkommande-
rende General (ordner) Byens Forsvar og
dens hele bevæbnede Krafts Anvendelse
til dette Qiemed. Cit.l802.(AarbVejle.l919.

191). havde Kongen med et hurtigt Blik
over hele Stillingen trukket alle Kræfter
sammen . . kunde hans danske og norske
Krone været frelste. CPalM.0.451. billedl.:

det København, som (Brandes) aandeligt
vilde udfri fra de Nationalliberales For-

60 mynderskab over hele Linjen — en Kam-
pagne, hvortil han hværvede unge Kræfter.
Drachm.D.^xiii. 7.4) {efter lat. virtutes, gr.

dynåmeis; jf. bet. 2.i-i; bibl., relig.) især i

flt., om en klasse af engle. *Lover Ham,
Engle 1 . .

I
Priser Ham, Kræfter I som flux

iværksætte
|
Hvad med et Vink kun den

XI. Rentrykt »/, 1929 16
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Vældige høål Grundtv.SS. 1. 146 (efter Ps,

103.20). Englene og Magterne og Kræf-
terne (Chr.VI: magterne; 1907: Kræfter;

ere ham underlagte. 1Pet.3.22. han oprej-

ste ham fra de døde og satte ham ved
sin højre Haand i det himmelske, langt

over al Magt og Myndighed og Kraft

(1819: Magt) og Herredom. Ephe8.1.21
(1907). SaUXIA71.

olgn. (jf. -station;, det elektriske Kraft-
anlæg henne i Klitten, der bevægede den
vældige Maskine (o: en kran) udover Mo-
len. 0Rung.(Gad8Mag. 1908/09. 616). Sal.''

XXIII.789. GJ -annpændelse, en. [1]

d. 8. 8. -anstrengelse. S&B. CSPet.Litt.I.93å.

-anstrengte, v. [1] (dannet til -anstren-

gelse; 8j.) refi.: gøre en krafianHtrengeUe.

Sagen er, man vil have Rede paa Udspring
II. Kraft, en. se Kræft (herunder og8. lo og Mellemled — den analytiske Sans til-

spidses og søger at kraftanstrænge sig.

JVJen8.EÉ.171. -anstreng^else, en. [1]

anstrengelse, hvortil man opbyder alle sine

kræfter; det at anstrenge sig til det yderste

(jf. -anspændelse;, med en næsten over-
naturlig Kraftanstrængelse betvang han
disse forskjellige Udtryk af Smerte og
af Fortvivlelse, der joge hen over hans
ÅSisyn. Etlar.GH.II.176. just som Sti var

eder som kraft æde (knuse, stejle) mig;.

Kraft-, i ssgr. (ogs. Kraftes-, vist kun
i kraftesløs, se kraftløs. — «;. Kræfte-, se

u. kraft-fuld, -tab;, af I. Kraft (jf. dog

Kraftkirke;, fx. (foruden de ndf. medtagne)

en del (især fagl.) ssgr. m. I. Kraft l.i som
Kraft-flytning, -forbrug, -form, -frembrin-

gelse, -maaling, -masse, -mængde, -opsam-
ling, -opsparing, -udvikling, -virkning ofl.

II
som eks. paa andre ndf. forbigaaede, mere 20 ved at miste sin Samling, huggede han

tilfældige, ssgr. kan nævnes, til I. Kraft l.s: sig med en sidste Kraftanstrengelse for---'""' " .-
- oYer. JPJac.L234. Gjel.R.185.jf.: En saa-

dan sproglig Kraftanstrengelse gør en
Poet kun én Gang i sit hiv. Brandes.III.
23. -anvendelse, en. [1] (nu l.br.; jf.
-anspændelse, -anstrengelse;. F/SO. Svøm-
mebevægelserne . . bør stedse skee roligt^

uden Kraftanvendelse. Gymn.(1828).22.
MO. denne Kamp for at bevare Forsvars-

Du med Din Kraitkrop. Houmark.Byens
Hævn.(1917).239. (han) rettede sig med
krydslagte Arme, stillede sig i det fulde

Lys som for helt at udfolde sin Kraft-
skikkelse. Sc/ian<Z.AE..2^4. Låsen skreg
og vred sig under hendes små Hænders
uøvede KYaittag.Børd.KK.56. || en del

personbetegnelser, til 1. Kraft 1.3 og 1.4, til

dels brugt iron. ell. nedsæt, (jf. Kraft-aand 2, 30 tilstanden kostede mig næsten den stør-

geni, -karl, -mand;; ofte har Kraft- rent

forstærkende bet. (jf -idiot, -patriot;, mange
Besøgende paa Verdensudstillingen i 1889

. . vil erindre den paa een Gang drasti-

ske og yndefulde Kraftbolle Anna Ju-
dic. DagNyh.'^yA923.5.8p.5. Du er en Spids-

borger og et Kr af tfæl SophClauss.UB.51.
det, han skulde bestille, var han bagvendt
til — saadan en rigtig Kraft-Klodrian

ste Kraftanvendelse paa hele Rejsen. JF
Jens.Sk.l89. -baana, et. [1] (nu næppe
br.) en forbindende kraft. Tyngden er Uni-
versets Kraftbaand.F/S'O. -balsam, en.

[2.4] (nu næppe br.) styrkende balsam, -bal-
som: vAph.(1759). VSO. -ben, et. [2.4]

(kog.) (marv)ben, brugt til at koge suppe paa.
-bevis, et. [2.2, 3] (nu næppe br.) om hvad
der har stor beviskraft; uomstødeligt bevis.

Budde.JF.90. de gamle Kraftpreussere 40 *Gud Fader elsked Verden saa, |
Trods

. . er i Færd med at faa Magten i Tysk-
land. BerlTid.V2l921.Aft.l.sp.l. Kraf tsli-

der (d: ihærdig slider). D&H. jf.: Selv om
Krieger havde været et Krafteksem-
Elar af Mod og Energi, vilde han ikke
ave sprængt Højre. Hørup.111.72. \\ til I.

Kraft 3.3, om fyndige ell. voldsomme, edelige

tidbrud, udtryk (jf. Kraft- ed, -ord, -sprog,

-sted, -udtryk 2, -ytring 2). jeg holdt

Verdens Børn uvorne,
|
At han til Kraftbe-

vis derpaa |
Opofredsin enbaarne. Grundtv,

SS.IV.30. smst.227. PalM.V1.320. -blok,
en. [l.i] ^ (nu næppe br.) enkeltskivet blok,

hvorigennem et tov er skaaret, hvis ene ende
gøres fast i byrden, mens der hales i den
anden (anv. til at forøge virkningen af den
kraft, hvormed der trækkes). VSO. -bred,
et. [2.4] (nu næppe br.) brød, bagt af kraft-

en Krafttale til Pigen. HCAnd.IX.208. 50 mel. Langebek. Lex. K310c. S&B. -een
Den overlegne Krafttone i Regerings-
kontorerne maa være hvndt. Det ny Aarh.
11.12. -aand, en. [1.4] {jf. ty. kraftgeist

samt Aandskraft; nu næppe br.) 1) aand,
der sætter virkende kræfter i bevægelse. Den
dygtige Herskelyst er et Kraftpunkt, hvor-
fra mangfoldige Virkninger udgaae, hvilke
beherskes desto fuldere af Kraftaanden,
jo nærmere de ere den . . i Tid og Rum.

trnm, et. [l.i] (jf. -punkt; fys.) en krafts

udgangspunkt, en krum Linie ABC er given
. . hvori et Punkt B bevæges omkring et

Kraft-Center. Kraft.(KSelskSkr.III.213). H
HolstécHAKrarners. BohrsAtomteori. (1922).
12. billedl. (jf. Kraft 1.4;.- Hun, som før var
Slægtens Kraftcentrum, dens Hjærne og
Hjærte, var ved at blive glemt. EmilRasm.
H0.298. -damp, en. [l.i] (fagl.) den

Ørst.AN.I.164. 2) om kraftgeni. (iron.:) vil 60 damp, der driver stemplet i en dampmaskine
(man) læse Sackes Geologi, da skal man
finde, at han er en Kraftaand i Mathe-
matiken . . Noget større mechanisk Non-
sens kan neppe læses. PSoeborg SC.x. -an-
læ^i^, et. [l.ij (fagl.) anlæg til udnyttelse af
en naturkraft, til producering af drivkraft

(mods. Spildedamp;. Scheller.MarO. Sal.^

V.487. -del, en. (nu næppe br.) i ilt., om
kraften (2.4) af et stof (jf. -ekstrakt, -es-

sens, -uddrag, -væsen), uddrage Kraft-

delene af noget ved Kogning, Destille-

ring. il4 O. -ed, en. [3.8] meget stærk ed
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(jf. -ord, -udtryk 2, -ytring 2). BerlTid.

^Viol921.Aft.S.8pJ. -ekHtrukt, en. (1. hr.)

ekstrakt, indeholdende kraften (2.4) af et stof

(jf. -del 08V.). billedl: her sigtes kun til

den fortvivlede Kraftextract af gamle Ti-

ders Uforstand. Ør8<.iZ.6'i. *I skal see i

Kraft-Extract | Aaret Ni og Ty\e. Heib.

Foet.IX.395.
kraftelig:, adv. ['krBfcZalil (ogs. krafte-

Hgen. 2Thes.2.7(1907 afvig.). Slange.Chrl V.

209. Heitm.Phy8ik.36. VSO. MO.). {ænyd.
d. s. (ogs. som adj.); jf. oldn. krppturligr,

<y.kråftigllch, fkråftlich samt ew^. fcraftly;

nu kun bibl, relig.) brugt som adv. til kraf-

tig; især i flg. anv.: 1) til kraftig 2.1-2.

troen, som virker krafteligen (1819: er
virksomj formedelst kierlighed. Gal. 5.

6

(Chr.VI). *0 Gud, jeg beder dig,
|
Styrk

du mig kraftelig. SalmHu8.442.5.*0 Jesus 1

o hør, hvad vi bedel |
Vær kraftelig med

os her nede. Grundtv.SS.IV.409. den Aand
som levendegjør alt hvad Han vil, er .

.

nærværende og kraftelig virksom. sa.B,

11.197. 2) til kraftig 3. 2.1) til kraftig 3.1.

(han) drog Sværdet, og slog kraftelig om
sig imod alle fire Hiørner. /S^aw^e.C/iriF.

97. *0 Dannemark, o ypperlige Land,
|

Hvis fede Jord, hvis rige Søe og Vand,
|

Som en Magnet ræt krafteligen drager
j

Den fremmede. C/i/aw.Pr.5. 2.2) til kraf-

tig 3.2-3. hånd overbeviiste Jøderne kraf-
teligen (1819: med stor Kraft;. ^^G.i8.^8
(Chr.VI). Uretfærdighedens Hemmelighed
yttrer sig allerede krafteligen (1907 af-
vig.).2The8.2.7. *AchI hvis jeg var en
Jyde,

I
Jeg meere kraftelig det skulde

mahle af. Holb.Paars.316. *Indslut mig ømt
i Hjærtets stille Bøn:

|
At kraftelig jeg

Ordet maa foTkynåe.Grundtv.PS.I.179.*h&n
løfter kraftelig sin Stemme,

| Og læser
Evangeliet om Guds Søn. PalM.IV.25.
Kraft-enhed, en. [l.i] (fys.) enhed,

anvendt ved beregning af kraft. Kraften-
heden kaldes en Dyn. Herved forstaas
den Kraft, der kan give et Gram en Ha-
stighed af 1 cm. i Sekundet ved at virke
paa det i et Sekund. Christians.Fys.448,
TeknMarO.35.
krafteis-les, adj. se kraftløs.

Kratt-essens, en. [2.4] (nu 1. br.) d.s.s.

Essens (jf. -del osv.). Leth.(1800). Denne
Kjaftessents (o: brændevin) virkede, men
ikke tjenligt for vort Endemaal. Blich.
(1833).VII.4.

il
billedl. *Mens endnu vi

staae paa Grændsen
|
Af det Nye og af

det Gamle (o: ved aarsskiftet),
\
Ønsker I,

vi Kraft-Essensen
|
Af det Svundne skulle

samle. Hrz.D.II.75. (samtiden) vil nu tage
hans sidste Udbrud som Kraftessensen af
hans Komik. Drachm.LK.31. -felt, et. [l.i]

(fys.). At et Legeme er paavirket af Kræf-
ter, naar det befinder sig i et Rum, udtryk-
kes ved at sige, at Rummet indeholder et
Kraftfelt af en vis Intensitet.MKnudsen.
Fysik.(1923).62. jf. H. Felt 3 slutn.: det
magnetiske Kraftfelt eller Magnetfeltet.

OpfB.^1.193. -foder, et. [2.4] (landbr.)

foder, der i sammentrængt form (i ringe
rumfang) indeholder megen næring (fx. korn,
oliekager, klid; mods. Fyldefoder/ LandmB.
II.91.I1I.324. AndNx.DM.ni.74. -fodre,
V. [2.4] vbs.'lng (Pont.FL.151. Aakj.VB.27).
(landbr.) give (husdyr) kraftfoder, de kraft-
fodrede Kreaturer. ^afcy.yA^47. vi bliver
her nogle Dage og kraftfodrer vore nogle

10 og tredive Hunde. KnudRasm. DØ. 69.
\\

(dagl.) m. h. t. børn: give særlig kraftig kost.

forcere Ernæringen og kraftfodre Børnene
ud over de naturlige Grednser.VortHj.IIl.
174. -fordeling:, en. [l.i] (fys.) d. s. s.

-overførelse. 0rst.Naturl.U81, Sal''XIV,
583. CP -fuld, adj. (si. kræfte-. Rothe.KF.
292). {ænyd. kraftefuld, ty. kraftvoll) fuld

af kraft; kraftig; især: 1) til I. Kraft 1.8.

Den af Erfaringen over Menneskene hen-
20 tede Kundskab, at den Kraftfulde lettere

end Andre hæver sig over smaalige Liden-
skaber. jØrsf.iii.^i^. Asta . . stod rank og
kraftfuld. Schand.VV.262. 2) til 1. Kraft

2. J|

til I. Kraft 2.i. *Aarvaagen, kraftfuld du dit

Folk hesklæTmed'. Lund.ED.174. *Vishnu
selv, den hellige Gud, der opholder

|

Verden med kraftfuld Haand. J^awc/i.SZ>.

1.271.
II

til 1. Kraft 2.2. *Lad deres (o: præ-
sternes) Lærdom være reen . . | Saa altid

30 den for Hver og En
| Maa lys og kraft-

fuld Yære\SalmHus.397.3. 3) til l.Krsift S,

Ltil I. Kraft 3.i. han (hæver) sig ved et
aftfuldt Stød med den ene Fod. Gymn.

(1828).31. MR.1832.24. ile det med Storm
truede Punkt kraftfuld til Hjelp. MilConv.
VII.420.

II
til I. Kraft 3.2. Der var en Tid,

da Religionen, forladt af Philosophien,
tabte, indhyllet i Sophismer, sin ædle
kraftfulde Eenfoldighed. FrSneed.1.477.

^ *kraftfuld Daad betegner ei din Vei. Rein.
(Rahb.LB.1.535). den stærke, den kraft-

fulde Anger. Kierk. VIII.129. \\ til I. Kraft
3.3. vort Søesprog, vort Agerbrugssprog
(har) mangfoldige høist lykkelige og kraft-

fulde Ord, der endnu ikke ere komne i

Bog- og Omgangs-sproget. Rahb. Stiil. 5.

Forfatteren er altsaa, at jeg skal bruge
Paines kraftfulde Udtryk, en Løgnpro-
Ifhet. Horreb. IL 336. En kraftfuld Tale.

50 VSO. 4) til I. Kraft 4. Denne Mand saae ud
til endnu at være i sine kraftfulde Aar.
Hauch.1.19. -fald-hed, en. (nu næppe br.;

jf. -fylde;. VSO. GJ -fylde, en. [1, 4] det

at være fuld af legemlig ell. aandelig kraft.

VSO. MO. en stille Lidenskabs Kraftfylde.
Kierk.V1.198. Dette venstre Ben . . viser
os Former, som svulme af en . . over-
menneskelig mægtig Kraftfylde. JLai?<7e.

11.301. hvad (Bums) har digtet ud af sit

60 Væsens Kraftfylde er uforgængeligt.jBrr.n-
des.F.204. CO -foleise, en. [1] det at føle

sig i besiddelse af legemlig ell. aandelig kraft.

vi gaae i lidenskabelig Trængsel af høi
Kraftfølelse over til rasende Vildhed. Gy-
næol.VIl.97. Der var i ham .. en Slags
Misundelse . . over for denne animalske

16'
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Livsglæde og KraUfølelse. Schand.VV.36.

jf. I. Kraft 2.1: som Roms Herskere ved
at faa Blik paa den uendelige Udsigt hin-

sides Bjergene vare blevne greben næ-
sten af Vanvid, af en uraaadelig Kraft-
følelse og en ligesaa umaadelig Afmagts-
følelse overfor det Dulgte. Goldschm. VI.

325. -gas, en. [l.i] (fugl) en slags gas
(halvvandgas), der egner sig til at drive gas-

motorer. Sal.^XlV.28o.5S3. -geni, et. [I.4] 1.0

(jf. tg. kraftgenie samt -aand; nu 1. br.) stort

(særpræget) geni (1.2); ofte nedsæt, (jf. Geni
sp. 805""ff- j. var jeg bleven (i Halle) et halvt

Aar endnu, da havde jeg maaskee faaet at

høre . . at Satan som det brillanteste Kraft-

Genie var den egentlige Almagt. Oehl
(Ørsf.Br.1.244). du (faar) selv ad libitum
fylde de mange Huller i Niels Skyttes og
andre Kraftgeniers Tale. Blich.(1920).X.61.

et saa voldsomt Kraftgeni som Justus v. 20

Liebig. NaturensV.1915.234. jf. POBrøndst.
B.58. O -gerning, en. [2.8] d. s. s. kraf-

tig gerning (se kraftig 2:å). Matth.7.23(Skat
Rørd.). Apostlen glimrede . . ved sine
Kraftgærninger: endel døde opvækkes,
en Hund faar Menneskerøst, en røget
Thunfisk bliver levende. NMøll.VLitt.I.
670. -jg^ram, et. [l.i] (fys.) den kraft,

hvormed tyngden virker paa moussen 1 gram i

detlufttomme rum. MKnudsen.Fysik.(1923). 30

éé. -gadnin^:, en. [2.4] (gart. ell. landbr.)

gødning, der virker kraftigt. Larsen, -ham-
mel, en. [1] (fagl.) en slags hammel til

maaling af trækkraft. LandbO.III.21o.216.
-idiot, en. (jf. ovf. sp.243^^^'; vulg.) for-
stærket udtr. for Idiot (2). Baud.G.84. Sga-
narel.IV.48. *Nu skal sgu den kjøvenhavn-
ske

I
Kraftidiot ha Klø. ThBarfod.JB.105.

hertil: -idiotitPtk, adj. (vulg.; 1. br.). Saaby.

^

kraftig, adj. ["krBf^i] IIøysg.AG.198. 40

adv.'iell.d.s. (Kingo.26. 0ehl.L.I.l23. Wied.
LH.69) ell. (t) -en (FalHt.0vid.29. Slange.
ChrIV.447. Biehl.DQ.IL117. VSO. MO.),
jf. kraftelig. {glda. craftigh, -ugh, æda. kraf-
tugh (Harp.Kr.92), sv., no. kraftig, oldn.

kr^ptugr, jf. mnt. krachtich, ty. kraftig;

afl. af I. Kraft; sml. kraftfuld)

1) til I. Kraft 1: som ejer (stor) kraft.
t.i) til I. Kraft l.i (jf. bære-, fjederkraftig;:
som kan fremkalde (betydelig) fy-^
sisk tilstandsforandring, bevægelse.
Spørgsmaalet (er) om Buen var kraftig,

Pilen stærk og Øiet skarpsynet nok. Oehl.
Øen.(1824).I.ix. en kraftig magnet

i
1.2)

til I. Kraft l.s, om (legeme, legemsdel hos)

levende væsen: som er i besiddelse af le-

gemsstyrke ell. meget veludviklet i legemlig

(fysisk) henseende; stærk; robust. *Natu-
rens Søn

|
. . som sine Fædre

|
Kraftig

og stor. Oehl.L.1.25. *en kraftig Arm, en 60

kløgtig Pande. Pi\fø^Z.J.£>7. *Saa straalefuldt
et Blik, saa fiin en Mund . . | Saa rig en
Ynde til saa kraftig Holdning. Pa^itf.FJ.
95. *Hjulnielspeter klorede sit kraftige
lakr.Børd.AE.57. En kraftig Forkrop, der
er meget højere end Bagkroppen, en kort,

kraftig og noget ludende Hals (o: hos en
bisonokse). NaturensV.1922.170. || som adv.
Marie var en høj, kraftigbygget Pige. Le-
vetzow.AD.128. 1.3) CP til I. Kraft 1.4, om
aandelige forhold: betydelig; meget ud-
viklet; især: som er i stand til at gøre
sig (stærkt) gældende, hævde sig, over-
vinde modstand. *At kjøbe Stedet kunde
han ha'e Lyst . .

|
Han seer — thi kraf-

tig var hans Phantasi —
|
Sig alt at sidde

med de gode Venner | Derudenfor, nu
Taflet er ioTh\.PalM.V.306. *han, der . .

|

Med kraftig Sjæl i kraftigt Legem higer
(

Ad Ærens R-dl. Schaldem.SkB.43. (solda-
ten) vil forstaae at handle med Besindig-
hed og kraftig Selvtillid. MR.1851.137.

2) til I. Kraft 2: som har en vis (stærk)
indflydelse ell. virkning. 2.1) O til I.

Kraft 2.1: som besidder stor magt. herre-
dømme, indflydelse; mægtig. *Staten træn-
ger til en kraftig Fyrste. Heib.Poet.IV.246.
I fordre Beviis paa, at Christus taler i

mig, han, som hos Eder ikke viser sig
svag, men kraftig iblandt (Chr.VI: mæg-
tig i; 1907: stærk iblandt; Eder. 2 Cor.13.3.

2.2) O til I. Kraft 2.2: af stor aandelig ind-
flydelse og virkning; virksom; virknings-
fuld. Guds Ord er levende og kraftigt.

Hebr.4.12. *0 Hellig-Aand, i Hjertet mød,
|

Og med Din kraftig' Naades Glød | Mig
til alt Godt opvarmel ^iw^o.57^. Læseren
(maa) selv dømme om, hvilken Methode
kand holdes for den krsiftigste. Holb.Ep.
I.Fort. (de) hafde med Bøn og Ansøgning,
og med det som var kraftiger, en anseelig
Penge-Foræring, formaaet høybemældte
Konge til at gifve fra sig en saadan For-
pligt. Gram.(KSelskSkr.IV.42). En kraftig
Forbøn. F/SO.

||
(nu næppe br.) i forb. m.

til (jf. u. bet. 2.4;. den, som var kraftig til

apostel-embede med Petrus (1819: han,
som gav Petrus Kraft til sit Apostel-Em-
bede;. (Ja/.^.S/'CAr.ri;. jf.: man .. kand
ansee (Sokrates) som en ivrig Tugteme-
ster, hvilken søgte efter den kraftigste
Discipline (0: svøbe) til at rette og corri-

gere Mennesker. Holb.Hh.IL497. 2.3) til

I. Kraft 2.8: overnaturlig; underfuld;
undergørende. Hemmeligheden . . be-
staar udi visse kraftige Arabiske Ord, som
Monsieur skal repetere 3 gange medens
Operationen (0: guldmageriet) skeer. Holb.
Arab.8sc. j| nu især bibl. i forb. kraftige
g e r n in g e r , undergeminger (jf. Kraftger-
ning^. Gud vidnede . . baade ved Tegn
og Under og mangehaande kraftige Gier-
ninger.Hebr.2.4. 2.4) til 1. Kraft 2.4, om
middel, stof: som har stærk virkning
(især: styrker, opliver, giver stærk
smag olgn.); som der er saft og kraft
i. jeg kiender strax paa Lugten hvad det
er for slags. Det er en kraftig Tinctur,
Holb.Pants.II.8. naar I kun har den lange
Kiole (o: doktorkjolen) paa, saa er alting

kraftigt, hvad I kommer i en Flaske, sa.

Hex.IlI.3. Bonden behøver meere næ-
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i

rende Spiser . . og kraftigere Drikkevahre.
Schytte.lR.II.63. Det gamle massive Ege-
bord var vel besat med kraftige Retter:

en Dyreryg, et Vildsvin-Hoved, Vildt og
Tamt, Stegt, Kogt og Røget. Blich.f 1920).

XIA. *Saa kraftigt et Brød du |
Vist al-

drig faaer sm2ig\..Winth.IV.163. Jernet,

det flød og fraadede, saa der stod lisom

et helt Skum i Vejret. Det er en kraftig

Bajer I sa jeg. KLar8.SF.76. )|
(nu næppe

hr.J i forh. m. til: i stand til at øve en vis

virkning. Ceder- Saft, som var brugelig
hos de Gamle, og kraftig til at beskierme
Bøger fra Ælde og Forraadnelse. Falst.

Ovid.2. *en Frugt . . nvis Saft ej er bedsk
men sød, I

kraftig til Slægten at mætte.
Ojel.Rø.207. jf.: Man finder ikke noget
kraftigere at blive fuld og galen af, end
den blinde Elskov. Høysg.S.235. 2.5) til

I. Kraft 2.5 (og 4:J; dels: som har evne til

at spire, gro, vokse ell. (om jordbund)
ive god næring til planter; dels (jf.
et. 6.1): som har vokset sig stor, fyl-
dig olgn. kraftige næsten samlede Ø\en-
hryn. PolitiE.Viol923.L en kraftig haar-
vækst

i
en meget kraftig busk | runkel-

roer fordrer en kraftig jordbund ! (nu sj.:)

overgroet med Lyng, med Mos, eller med
lidet tørt og ukraftigt Græs. EPont.At-
las.I.dOS. en øde Gaard, hvis Jorder vare
saa ukraftige og fordærvede, at han ikke
kunde faa sin Sæd iglen. NRasmussenSø-
kilde.HolstenshusogNakkebølle.(1875'?8).60.

3) til Kj-aft 3: som foregaar med, vidner
om ell. er udtryk for stor kraftudfoldelse,

store anstrengelser; energisk; heftig; vold-
som. 3.1) til I. Kraft 3.i, om bevægelse, fy-
svsk arbejde olgn. *Ach slip en kraftig
Vind og Havet for mig rør. Holb.Paars.10.
(han) gik med kraftige Skridt og deter-
minerede Bevægelser ind i sit Sove-
værelse. Jafc-fiTnw.^.^ 7. kraftige østlige
Vinde med stærk Frost. Frem. DN. 174.
1896 opstod der . . en ny stor Geysir, som
i den første Tid havde kraftige Udbrud.
NaturensV.1922.116. Søen er kraftig igen
idag og slaar af og til med Skvalp ind
over den luv Lønning. Achton Friis.DØ.
111.81. 3.2) til I. Kraft 3.2, om handling,
virksomhed, foreteelse i al alm. I unge
Mænd . . hvis Ild for Landet han kraf-
tigen nærede til at i\2iVam.e.Mall.(Rahb.
LB.11.41). *I Kirken selv lød Hymner til

hans Ære,
|
Thi kraftig han udbredte

Jesu Lære.0ehl.L.I.123. *Vel synes Temp-
let øde,

I
Dets Hal forladt,

| Men kraf-
tigt spiller Lyset

|
I Dybets Nat.Pa/M.

yil.106. Adelen (fandt) ingen Behag (i

Margretes) kraftige Styrelse. Fabricius.D.
11.4. 3.3) til I. Kraft 3.s, om tale olgn.: fyn-
dig; vægtig; indtrængende. Keyseren,
hvilken Poeten . . bringer . . en Deel vit-

løftig, men kraftigen, til Gemyt. Falst.
Ovid.29. om det, der findes skrevet paa
Vers, er mere nyttigt og kraftigt, end om
det var skrevet i . . u-bunden Stiil.Høysg.

AG.Fort.3v. en lang og kraftig Eeå.Blich.
(1920).X.80. »End var han varm af Mø-
det.

I
Han havde kraftigt malt | Landets

Nød og J2immer. Holst.l.US. *Hun læg-
ger os paa Læben hvert godt og kraftigt
rd

I
til Elskovs sagte Bønner, til Sejrens

stolte Kor.Lemb.D.105. 3a) (jf. 1. Kraft S.i)

i forb. paa det kraftigste, meget ener-
gisk, heftigt. Han recommenderede dem

10 derhos paa det allerkraftigste samme Her-
tug. lIolb.DII.1.582. Slange.ChrlV.397. det
maa jeg paa det kraftigste protestere imod.
Børup.LN.ix.

4) CP til 1. Kraft 4, om alder olgn.: i hvil-
ken man har sin fulde arbeids-, livs-
kraft. *En værdig Mand er død I I kraf-
tig Alder

|
Han gik fra Børn og Hustru,

Kjødets GsLng.Heib.Poet.X.185. I Gjennem-
snit er en Arbejder i sin kraftige og ar-

20 bejdsdygtige Alder fra det 15de til det
61de Aar. NationaløkonTidsskr.l.62.

5) (nu næppe br.) til I. Kraft 5: som har
gyldighed, retskraft olgn. Gerhard von
Skyldenborgs parole skulde ikke være saa
kraftig som dend sterkeste Obligation?
Holb.llJ.1.4. en Indvielse . . som skal være
kraftig og gyldig hvis jeg skulde døe.
CBemh.V.341. Forældrene bør ikke be-
svære sig over, ifald (staten) giør ethvert

30 af deres Afslag ukraiftigt, som ved Un-
dersøgelse befindes at grunde sig paa
Egennytte. Ew.( 1 914).l1.93.

6) i videre anv. (især fil bet. 2.5 og S):
meget fremtrædende, udpræget, tyde-
lig. 6.1) som adj. hendes kraftige (Brandes.
DD.29: substantielle^ Sammenhæng med
Naturtildragelserne (staar) overfor det af-

fekterte Grubleri hos Emilie. Brandes. I.

384. en kraftig rygskævhed
i jf. ndf. 1. 45:

40 man kan være saa ravjysk man vil, der
er altid en, der tillægger sig en endnu
kraftigere Stedfarve. EBrand.(Pol.^V9l920.
8.sp.2). (jarg.:j Emanuel betaler og giver
kraftige Drikkepenge. Wied. Thum. 110.

\\

spec. om streg, skrift olgn. ere (grundstre-
gerne) brede, kaldes Skriften kraftig. -4//r

Lehm.G.22. de ny stjerners rødlige farve
skyldes navnlig den meget kraftige brint-
linie i den røde ende af spektret.Natu-

SOrensV.1918.421. 6.2) (nu især dagl.) som
adv.: i høj grad; „mægtig". Det er be-
fundet, at i Ægypten ingen Regn falder
dog er Landet med dug kraftig forsynet
Pfiug.DP.987. Tolv Retter Mad og syv
Slags Vin. Jeg ved nok, hvem der bliver
kraftig beruset. Wied.LB.69. jeg husker,
at jeg skældte Alex kraftig ud. EllenReu-
merf. To lykkelige Hjem. (191 9). 1 06. (jarg. :)

Etatsraaden . . er kraftig g\\t.Wied.Da.66.
60 7) i forb. lige kraftigt, (dagl., oftest

dial.) egl.: af samme gyldighed, virkning;
nu især m. afsvækket bet.: uden forskel: lige-

gyldigt; hip som hap. Da skiød Herren
selv — det var lige kr2i\t\gt.Blich.(1920).

X.63. enten Ræven eller Ørnen tager min
Gaas, kan være mig lige kraftigt. s»«s^.
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XIII.95. Du har vel Lyst til at reise fra

dig selv . .1 og saa er det lige kraftigt,

hvor man reiser hen. Ing.LBJ1.123. De
ere gifte sammen, det er at sige, de ere
ikke viede af en Præst, men af en Smed;
men det er lige kraftigt; saadan er Re-
ligionen i England. Gylb.II.153. *Syl og
Fil og Pen og Pensel,

|
Alt er Herren

lige kraftigt,
|
naar vi efter Kald og Evne

|

bruge godt hans gode Gaver. Rich.II.236.
FeAlb.

H.raftig;-hed, en. {ænyd. d. s., fsv.

kraptoghet, jf. ty. kråftigkeit; nu næppe
br.) egenskaben at være kraftig; kraft.
Moth.K322. Saaby.'' til kraftig 2.2: (guds)
kraftighed (1819: Kraft;, hvilken arbei-

der i mig med magt. Col.l.29(Chr.Vl).
satans kraftighed (1819: KrsiU).2Thes.2.9
(Chr.VI).
Kraft-kar], en. [1.8] (dagl.) person af

stor legemsstyrke ; (stor og) stærk person, en
lang knoklet KraftksLTl.HCAnd.VIII.217.
*en Daa-Hind er hun, og en Kraftkarl er

hsin. Drachm.GG.118. I sin primitiveste
Form er Helten den stærke Mand, Kraft-
karlen. VVed.H.139. jf. I. Kraft 1.4: denne
aandelige Kraftkarl (o: Jakob Knudsen).
HBegtr.JK.206. -kilde, en. (især m)
1) [l.i] om naturforhold olgn., der kan ud-
nyttes til afgivelse af drivkraft, en ny Kraft-
kilde er bleven stillet til Menneskeslæg-
tens Raadighed (o: dampkraften).Christians.
(UnivProgr.l905.II.3). Med den elektriske
Strøm som Mellemled kan Vandkraften .

.

føre Banetogene frem selv Hundreder af

Kilometer fra Kraftkilden. OpfB.mi.234.
en stadig flydende Kraftkilde, et Vand-
fald i. ^]!LS.NaturensY.1914.64. 2) [2.2] om
ophav til aandelig berigelse, med Kristen-
dommen var (der) aabnet Mennesket en
ny Kraftkilde, der kunde indgive selv en
værkbruden gammel Kvinde Heltemodets
Styrke. Pont.LP. VII.133. Bevidstheden om
at tilhøre et Land bør være en naturlig
Kraftkilde for den enkelte. Rode.(DagNyh.
^^/2l913.2.sp.l).

jl
(sj.) om person (jf. 1.

Kraft 7). nu skal den Danske Skueplads
tømmes for denne sin ypperste Kraftkilde
(o: OlafPoulsen). VilhAnd. FM.204. -kirke,
en. (sj. Krafts-. Molb.BfS.I.79.90). (ænyd.
kraftskirke, sv. kraftkyrka; 1. led er ænyd.
kraft, kreft, fsv. kråfter, underjordisk fæng-
sel, oldn. kraptr, kr9ptr, omdannelse af mnt.
kruft, lat. crupta, crypta, se Krypt; foræld.)
krypf(kirke). Moth.K321. Blich.(1920).XX.
98. Kraftkirken i Viborg, i Lund. MO.
-kost, en. [2.4] (1. br.) særlig nærende (kraf-
tig) kost (jf. -foder;. Paa Grund af vold-
som Appetit og Kraftkost var vi, da vi .

.

skulde confirmeres, rene karlvoxne Kæm-
per. HKaarsb.M.109. billedl: Bergstrøm.( Det
nyAarh.1907.16). -knnst, en. [1.3] (næ-
sten kun i ilt). 1) (jf. -stykke; især fagl.)
om akrobatkunster, gymnastiske øvelser olgn.,
hvortil der fordres store legemskræfter, en
Bajads udenfor et stort Træskuur gjorde

Narrestreger, og indbød Folk til at see
Kraftkunster. UngdGl.III.239. Davids.KK.
62. den Fejl at gøre Gymnastik væsentlig
. . til Udførelse af visse Kraftkunster. Vort
Hj.l2.99.

II
(sj.) i ent. Forestillinger i Kraft-

kunst og Linjedans. JPJac.//..!^05. 2) G3

billedl. (Abildgaard havde) Anlæg til, hvad
man kunde kalde Kraftkunster (tours de
force), til at spille en stor, indvunden

10 Kundskab og Dygtighed ud. JLange.1.103.
KKNicolaisen. Johannes V.Jensen. (1914). 52.

II
(sj.)ient. Ved Forfatningens Kuldkastelse

skulde det se ud, som om alle Lys var
slukkede og alt Haab ude. Virkeligheden
er en anden, den store Kraftkunst i 1885
var kun en syg Mands overspændte An-
strængelser for at agere Task.Hørup.II.359.
-kanstner, en. [1.8] (jf. -mand I.2; nu
1. br.) akrobat, der udfører kraftkunster (1).

20S&B. Wied.BS..H9. -lednin^c, en. [l.i]

1) (nu næppe br.) d!. s. s. -overføring. S&B.
2) (fagl.) ledning, der overfører elektrisk driv-

kraft. SaUXXin.?89. -linie, en. [l.i]

(fys.) om tænkte linier, der inden for en vis

naturvirksomheds omraade drages sadledes, at

de giver et billede af de raadende kræfter og
deres retninger. Christians.Fys.733. Paulsen.
11.283. -lære, en. [l.i] (fys., nu næppe
br.) læren om legemers bevægelser og de der-

30 ved virkende kræfter; dynamik. Ørst.Nat.

III.166. VSO. MO. Meyer.264.
m kraftlas, adj. (ogs. kraftesløs;.

['krBfd-, 'krBf^8S|lø-'s] {ænyd. kraft(e)-, kraf-

tesløs, ty. k°raftlos; m. h. t. formen kraftes-

jf. gen. kraftes samt frugtes-, frygtesløs)

som mangler kraft; svag; især:

1) til I. kraft 1. 1.1) (bibl.) til I. Kraft 1.2.

og uden at vakle i Troen saae han ikke paa
sit eget Legeme, som allerede var kraf-

40 tesløst (Chr.VI: dødet; 1907: sit eget .

.

udlevede Legeme;, thi han var nær hun-
drede Aar, eller paa Kraftesløsheden
i Saras Liv (Chr.VI: Saræ dødede liv;

1907: at Saras Moderliv var udlevet;.fiom.
4.19. 1.2) til I. Kraft l.s. Jeg var meget
syg, og saa kraftløs, at jeg neppe kunde
holde mig fast i Sædet paa Vognen. Bag-
ges.L.I.lOl. Her boer i Taushed en kraft-

løs Slæf^t Blich.(1920).1.79. PalM.VlI.83.
50 (hans) Hoved laa som før, kraftløs paa

hans Pude. IJohans.J.188. (de heftige sinds-

bevægelser) efterlod en Mathed, hun aldrig
før havde følt. Og denne Kraftløs hed
forøgedes endnu mere. CBernh.II.99. der
(d: i døden) hvile de Kraftesløse. Jo&.
3.17. Armene sank matte og kraftesløse
ned. Biehl.DQ.1.74. Oehl.XIX.97. Kierk.I.

46. pludselig indtrædende Kraftesløs-
hed 1 Armen. Arb. forsikr. 1907. Bilagl. 27.

60 1.3) til I. Kraft 1.4. En kraftløs Regiering.
VSO. (sj.) i forb. m. til: Kraftløs til en
radikal Fornægtelse, kastede han sig hen
paa sin Sofa. Schand.TF.II.150. En vis let-

fodet Logik vil sige: Aanden kan ikke
Andet end være sig sin Kraft bevidst;
Mistillid til egen Kraft er derfor intet
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Andet end Kr af ti øshed.Ørs/. 777.86. *ieg

saa . . Kraftløshed |
i Statens Styrelse.

CGandrup.Sav()narola.(1877).l?0.

2) <tn. Kraft2: uden virkning; virk-
ningsløs; afmægtig. 2.1) til I. Kraft 2.1-2.

Kraftløse TaarerlÆ;?(;YiW4;. 77.^^0. Kraft-

løse Beviser. VSO. *Trudsler uden Magt
|

Og Kraftesløse Skrig fortiene meer
Foragt. Eiv.{1914).1.190. kraftesløse blive

de Love, som ikke understøttes af en op-

lyst Almeenaand. Engelsf.Nat.SOl. det, som
var Loven umueligt^ efterdi den var kraf-

tesløs (Chr.VI: skrøbelig; 1907: afmægtig)
formedelst Kiødet, det giorde Gud. Rom.
8.3. 2.2) (sj.) til 1. Kraft 2.4. Det sure Vand
i det første og svageste Beitsekar, som
allerede har tient ti Gange, er derfor

endnu ikke altid aldeles kraftesløs. JT"
Bergs. G.167.

3) til L Kraft 3: som foregaar, udfø-
res uden styrke, energi olqn.^till.K.V2dt

3.1. et kraftløst slag
i

|| til I. Kraft 3.3. *Kun
Daarskab strider kraftløs mod Nødvendig-
hed. OehLND.UO. Kraftløse Trudsler.FSO.
hans Tale (er) kraftesløs og afmægtig
som et Gjenfærds. 7iLierÅ;. 77.458.

4) til L Kraft 4. Han evnede . . ikke at

gjenrejse det i . . Kraftløshed ned-
sunkne Folk. Dannebrog.^^I\1907.1.sp.l.

5) (nu næppe hr.) til 1. Kraft 5. En kraft-

løs Dom. 7S0. Giør hånd derimod, da være
al slig Handling Kraftisløs.7>L.5—5—65.

Gud . . giorde Pavens BuUa Kraftis-løs.

Eolb.Intr.I.26S. Slange.ChrIV.1107.
Kraft-niaaler, en. [1] \)(fagl.) ap-

parat til maali?ig af en fysisk kraft; dyna-
mometer; ogs. om apparat til maaling af en
kikkerts forstørrelsesevne (D&H.). at give
et ganske nyt „Tyrkehoved" (det vil sige:

en Kraftmaaler) et Næveslag af 532 Punds
Vægt. Brandes. VI. 261. LandhO. III. 215.

2) O overf. Det Absurde er netop ved det
objektive Frastød Troens Kraftmaaler i In-

derlighed. Kierk.VII.177. Martyrlidenska-
ben (er) opstillet som Kraftmaaler for
Ssindheden. Brandes,!11.300. -mand., en.

(nu sj.). 1) til 1. Kraft 1.8. 1.1) d. s. s. -karl.

Sønnerne . . gik barhalsede og uden Se-
ler, for de vare Krsittmænd. HCAnd.VI.7.
JLange.TII.187. 1.2) d. s. s. -kunstner, paa
et tredie Sted (o: paa et ^narked) vise
Kunstryttere og Kraftmænd deres vidun-
derlige Færdigheder. Winth.VIII.288. 2)
[1.4] overf, om mand, som besidder stor aan-
delig kraft, hvis væsen ell. optræden er præ-
get af kraft, voldsomhed olgn.; ogs. om kraft-
geni; oftest nedsæt, de Kraftmænd, der .

.

tørste efter Tyranners Blod, og i Mangel
deraf slukke Tørsten med stærkt ØlRahb.
Fort.TT.173. En Genie og Kraftmand i

Tydskland, Hr. Schiller, bekiendt ved sit

Drama die Råuber. Tode.Mus.262. Han er
Undersøgelsesdommeren og Kraftmanden,
der i ethvert Forhold bringer Sandhed for
Lyset. Brandes.XTTI.524. 3) [2.3] pernnn, der
gør undere olgn. IIorreb.lI.388. -maskine,

en. [l.i] maskine, der leverer mekanisk
arbejde til andre maskiner, fx. en damp-
maskine, turbine; motor (mods. Arbejds-
maskine;. OpfB.^VTI.6. Pont.LP.V1.70.
*(han) Åndede befriet

|
ved Rattets Mod-

stand og ved Fartens Skælv
| i Kraft-

maskinen og Karosseriet. Eør(i.Jfl.77.iO-2.

-mel, et. [2.4] (e/'^cr fy. kraftmehl; nu kun
dial.) om stivelse ell. et af stivelse frem-

10 stillet mel. Moth.K322, Amerikanerne og
Engellænderne . . berede et Kraft- Mel
deraf (o: af majs), hvoraf en maadelig
Pose fuld kand strække til Underhold-
ning paa en lang Re'ise. OeconJourn.1758.
515. 0hifs.Ny0ec.I.122. ChMourier.Brød.
(1821).203. Krutzsch.Jordbundslære.(over8.

1850).lll. Feilb. FolkLægem.III.61. -mid-
del, et. [2.4] (nu 1. br.) om kraftigt vir-

kende (læge)middel. vAph.(1764). VSO. MO.
20 billedl.i Grundtvigs stadige Paastand om,

at det mundtlige Ord er det egentlige
Kraftmiddel til Folkelivets Opvækkelse
ogO^Xysmng.HBegtr.DF.l V.451. -mælk,
en. [2.4] 1) (1. br.) en slags særlig nærende
mælk (børnemælk). D&TI. 2) {jf. ty. kraft-

milch; nu næppe br.) en mælkelignende
styrkedrik. VSO. -natur, en. [1.3] (person

med) stærk konstitution, store legemlige (og

aandelige) kræfter. Schand. SD. 155. han
30 hørte . . til den Slags Kraftnaturer, der

aldrig generes af slige Sraaating som Sø-
syge, Svimmelhed o. s. v. CMøll.PF.29. om
der dog ingen Trøst var at finde for en
Kraftnatur som hans, hvem ét Ægteskab
ikke kunde bære oppe.TroelsL.XIT.92.

t -olie, en. [2.4] æterisk olie. vAph.Chym.
I.496.IT455. VSO. MO. CP -ord, et. [3.8]

(nu 1. br.) vægtigt, kraftigt virkende ord;

fyndord; ofte spec. om eder (jf. -ed osv.).

40 Stamherren . . udbuldrede endeel drøie
danske Kraftord om det skammelige Fol-
kefærd, devare komne t\\.Ing.LB.TTT.95.
philosophiske (nation alUter) besørge ind-
førte tydske systematiske Kraftord ./ F7)m-
er].Folkene8Fremtid.(1848).19. VVed.BB.
424. VilhAnd.L.1.9. -overfwrelse (Sal.^

XTV.593) ell. -overforing (OpfB.HTl.
159.162), en. [l.i] flytning af kraft (ar-

bejde, energi), især ved tekniske indretninger
50 (jf. -fordeling, -ledning \). -papir, et.

[1] (fagl.) meget stærkt, brunt papir. Han-
nover. tekstil.Ll44. -par, et. [l.i] (fagl.)

om to modsat rettede (parallelle) kræfter, der

vv'ker paa samme legeme og ihke ligger i

samme rette linie. Pillens Murværk . . er
tilstrækkelig stærkt belastet til at kunne
modstaadetKraftpar, som dannes af Buens
Sidetryk og Trækket i Ankeret. Gnudtzm.
Husb.53. SnUXTV.813. -patriot, en. (jf.

60 ovf. sp.243^^^-; nedsæt.: 1. br.) fanatisk patriot

(jf knaldpatriotisk u. Knald- i ssgr.). nogle
svenske Kraftpatrioter . . forestiller siff

(bestandig) Norge som et erobret Land.
Schand.6.I1.160. Gjel.Rø.92. -prove, en.

1) [i.i] prøve, hvorved man viser sine legems-

kræfter. Kierk.V1.137. Han kunde tage fat
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i Druen paa en af Dækskanonerne og
hæve den op fra Raperten uden synder-
lig Anstrengelse . . han gjentog denne
Kraftprøve i Salomons Nærværelse.-E</ar.
SB.2H8. om udholdenhedsprøve i hestevædde-

løb: D&H.
II
om kraf'tprøver (s. d.) ell. sted,

hvor en saadan findes. Henne ved Kraft-
prøven (o: paa et marked) stod Jens og
sled for at faa Jærnklodsen drevet til

"Yo^s. AndNx.M.247. 2) [2] Cp overf.: styrke- ip

prøve. Den sidste parlamentariske Kraft-
prøve var saa afgjort falden ud til Ugunst
for h&m. Brandes. JX. 501. Den vældige
Kraftprøve mellem Frankrig og Tyskland
førte til Fuldbyrdelsen af TysklandsEnhed.
Westergaard.0kon.Udvikl.il9.Aarh. (1926).
58. -praver, en. [l.s] (fagl, 1. br.) apparat,

V. hj. af hvilket manprøver sine legemskræfter

(fx. en kunstig tyr, som det gælder om at slaa

saa haardt for panden, at den sætter sig ned, 20

ell. apparat med en jærnklods, der ved slag

paa en trætold kan drives op til toppen af
en lodretstaaende skinne; jf. -prøve 1 slutn.).

Kierk.IX.30.233. -pnnkt, et. [l.i] (jf.
-centrum

; fagl., 1. br.) en krafts udgangs- ell.

(sj.) angrebspunkt(Mohr&Nissen.Ty.-da.Ord-
bog. 11.(1904). 85). „Kraftpunktet" . . udøver
Virkninger paa alle de . . Legemer, som
komme i dets 'i^ærhedl Krom.Nat.443. bil-

ledl.: Ørst.AN.L164(se u. -aand 1^. her føres 30

(det skete) tilbage til Karakterens selv-

stændige Beslutning, den selvbevidste Vil-

jes Kraftpunkt. Brandes.XII.75. Barnet .

.

fantaserer med Virkeligheden som Kraft-
punkt. VilhRasm.BU.128. -rod, en. [2.4]

(fagl.) (roden af) Aralia quinquefolia, der
anvendes som universalmiddel i Kina og Ja-
pan. VareL.^267. -»am ler, eTi.{\.i\(fagl.)

akhtmulatnr. SaUXIV.594. -s-kirke, en.
86 Klraftkirke. -slag:, et. [l.s] \) (sj.)kraf- Ap

tigt (om legemskraft vidnende) slag. *med
Nød undslap han mit Kraftslag. Wi/sf.//.

lX.v.355. D&H. 2) (1. br.) slag paa en kraft-
prøve(r). gøre Kraftslag. D<fe-ff. f -sod,
et. [2.4] d. 8. s. -suppe. vAph.Nath.VI.252.
399. W -spild, et. [1] om unyttig anven-
delse af kraft, anstrengelser, energi (jf-tab).
Bevægelserne (skal vinde) i Hensigtsmæs-
sighed, for at Hesten kan komme frem
uden KTaitspi\d.Sal.XVIL724. || overf.(tan- so

keflugt) uden foregaaende Tugt er ofte
KraUspilå.Brandes.V1.595. (reformationen)
medførte et brud i den sociale kontinuitet
og et tilsvarende kraftspild. ^^Drac^m.
(Letterst.tid8kr.1919.557). jj At forsøge paa
at stride imod er bare Tids- og Kraft-
sp il d e.Pont.LP.VI1.47.jf.D&H. -sprins:,
et. [1.8] spring, hvortil der fordres store le-

gemskræfter; især (gym.) om en slags for-
læns overslag (med ell. uden tilløb), hvortil 60

der tages aftryk med den ene fod (et skridt)

foran den anden. Han (vilde) slaa et Kraft-
spring. Drac^m.7a^.i45. Tristan springer
med et af sine Kraftspring over fra sin
Seng i Dronningens. VVed.R.325. Gymn.
1.221.

II billedl. han . . skaber Record i

sproglige Kraftspring.Z^rMMn.('i2t»n€8<./)i^.

79). -sprog:, et. [3.8] (nu sj.) om fyndig
ell. voldsom tale, vending (jf. -orå). åt(var)
langt fra ikke . . saa slemme, som deres
sansculottiske Udseende og Kraftsprog lod
ioTmoåe.Blich.(1920).XX.84. VSO. MO.
-station, en. [l.i] (fagl.) anlæg, hvorfra
en kraft, udviklet i dynamoer olgn.. ledes ud
til forbrugerne (jf. -anlæg), elektriske Kraft-
stationer (o: elektricitetsværker). Sal.^ VI.893.

II
billedl.: Naar man taler om den Plads,

en Mand fylder i Samfundet, er det som
Kraftstation, man bedømmer ham. Bar
Niels.(Gad8Mag.l921 194). som en aande-
lig Kraftstation udsender (højskolen) be-
vingede Ord og Toner. Bornh.Samlingei'.
XI.(1917).165. O -sted, et. [3.8] særlia

virkningsfuld ell. prægnant sætning ell. brud-
stykke af et litteraturværk (jf. Knaldsted^.
Alle disse Kraftsteder kunde meget pas-
sende anbringes i Jacob von Tyboes Rolle.
Heib.Pro8.V.14. Afskrifter af danske og
tyske Digtere, øjensynligt Kraftsteder,
som har gjort Indtryk paa den hurtigt og
stærkt læsende Yngling. BerlTid.^/»1921.

Aft.l.sp.5. -stol, en. [l.i] (væv.) maskin-
væv. SaVXIV.594. -stykke, et. [l.s] (nu
1. br.) handling, bedrift, hvorved man viser

sine store legemskræfter (jf. -kunst^. Den
gamle fransk-keltiske Herakles er Gar-
gantua, om hvis Kraftstykker endnu mange
løse Klippeblokke rundt i Bretagne bærer
Wmdie.VVed.H.140. billedl.: (venstre) an-
saa det for et overflødigt Kraftstykke at
nægte Finansloven. .HørM|).7J.^00. jf.:Det
er Dælen flaa mig et Kraftstykke (o: et

stift stykke)l bandede H. indigneret. Wied.
BS.144. -suppe, en. [2.4] (jf. -sod; kog.)

kødsuppe, der indeholder megen kraft; af-
kog, der indeholder kraften af kødet; bouil-

lon. Kogeb.(1710).41. Eilsch.Philhi8t.3. Smør
og Mel bages til Sauce, som spædes med
I&aftsuppen fra Kalkunen. FrkJ.Kogeb.231.
\\billedi. laften læste jeg 8 Acter af „Die
Weihe der Kraft**. Kraft er der i Sand-
hed, dog er det ingenlunde en Kraftsuppe,
som Hakon eller Fa\natoke.POBrøndst.RD,
66. Had imod Regeringen, Adelen og
den aandshovmodige Liberalisme, endog-
saa imod „den grundtvigianske Kraft-
suppe**. PZ/a?mrfs./S.yji.^i. H talem. koge
kraftsuppe (nu alm. blot: suppe, s. d.)

paa enj)ølsepind. Bredahl.(Ing.Br.388).
Kierk.V1.207. -tab, et. [1] O/. -spild; O
ell. fagl.). hun (er) frisk som en Fisk, om
der end er et Krafttab endnu at ind-
hente. HGrubbe. Ulla.(1911).180. Scheller.

MarO. (sj.:) Feber, Angst og Kræftetab.
DetnyAarh.l904l05.192.\\ billedl. Modstan-
dere, med hvilke Kamp kun var Tidsspil-

de, Forstyrrelse og Krafttab. Brandes. VII.

357. O -uddrag:, et. [2.4] d. s. s. Essens

(jf. -del osv.); næsten kun billedl. (jf. Es-
sens 2). Som i et Kraftuddrag (Brandes.
DD.145: Essens^ er nemlig her (o: i Chr.

Winthers digtning) al Sødme og al Duft
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ved vort Land . . sammentrængt, ^ranrfcs.

II.5. Font.LF.VI.S7. dette „Epos om Al-

tet" fik (Stelfens) aldrig skrevet. Oehlen-
schlager skrev det. Guldhornene er et

Kraftuddrag af dets Indhold. VilhAnd.G.56.

CP -udfoldelse, en. [1] (1. br. -udfoldning.

D&H.). Ved denne overordenlige Kraft-

udfoldelse lykkedes det ham at omsejle
alle Skær og at bringe sit Reformskib
lykkeligt i Havn. BrandesJXA91. Theat-
rets kunstneriske Kraftudfoldelse (er) ble-

ven lønnet med et virkelig kunstnerisk
Resultat. VVed. (DagNyh.^Vs 1913. 1. 8p.2).

-udtryk, et. 1) [1] CP (sj.) d. s. s. -yt-

ring 1. (Berg)ysir af den mest ægte dan-
ske, eller om man vil, jydske Bonderace,
af ham skulde der derfor blive ikke det
store Talent . . men det stærke Kraftud-
tryk af Folket EHenrich8.CB.il. 2) [3.8]

(jf. -ord osv). Præsten . . brugte, med sti-

gende Forbittrelse, flere, just &ke geistlige

KrdUuåtTyk.Blich.(1833). VI.146. FMøllII.
300. Ulfl jeg maner Dig ved dine egne
Kraftudtryk: For Satan, sæt Dig, Mand I

Drachm.F.1.59. -vogn, en. [l.i] {efter ty.

kraftwagen; 1. br.) automobil, disse løse

Kraftvogne, der fører deres Motorer med
sig under Hjulene. 0Rung.D.162. Kbh.^^ji

1909.1.8P.2. *Nu tøffer hans Kraftvogn
bag Ryggen af Bdikken. Bartrums.jy.53.
NatTid.^''/nl924.Aft.7.8p.3. -vædske, en.

[2.4] (nu næppe br.) vædske indeholdende ell.

bestaaende af en essens; især om likør. vAph.
Chym.II.242. VSO. MO. \\ om sky. Tode.SB.
385. -værk, et. [1] 1) (sj.) værk, der vid-

ner om kraft, (vi) betragte med Ærbødig-
hed for Oldtidens Kraftværker den gamle
Borg . . der er fortreffeligen opbevaret.
NyeHygæa.iy. (1824). 407. 2) (fagl.) om
kraftanlæg, -station. OpfB.^I.291. Det første
Kraftværk (i Norge) blev anlagt i 1885;
nu findes der omkr. 2000 saadanne, der
udnytter over 2 Mill. H. K. SaUXVIII.106.
-væsen, et. [2.4] (nu næppe br.) om kraf-
ten, essensen af et stof (jf. -del osv.). vAph.
Chym.1.495. VSO. MO. GJ -ytring, en.

1) [1] (stærkt) udbrud af legemlige ell. aan-
deligt kræfter (jf. -udtryk 1^. (vi) trænge
til at kiende de Kraft-Yttringer deraf (o:

af livet)y som ikke meer forekomme i den
daglige Erfaring. Grundtv.Udv.V.404. hvad
er Hengivenhed andet end en skjult Kraft-
yttnng. Kierk.VI.137. ingen Kraftytring i

Naturen gaar resultatløs hen og forsvin-
der i et Intet. Tops.II.39. OpfB.U.9. 2) [3.8]

(nu sj.) om kraftord, -udtryk (2). VSO. -el,
et. [2.4] {efter ty. kraftbier; bryg., nu næppe
br.) malt(ekstrakt)øl. D&H. om drik af ufor-
gæret ølurt: OrdbS.

I. Krag, en. se II. Krage.
II. krag, interj. se IV. kra.
Krag-, issgr. 1) ['kraq-] {fraty.krag-

i kragstein (se Kragstenj ofl.) til III. Krage
(se I. Krave); i ssgr. Krag-baand, -bjælke,
-bro, -sten. 2) se Krage-, -baand, et.

{efter ty. kragband; bygn.) fremspringende

baand (5.i) paa bygning. Den høje, slanke
Korbue har Krag'baand af Kridtsten. Trap.^
11.198. smst.VIlI.85. -bjælke, en. (tøm.)
kort tømmerstykke, der ligesom en konsol un-
derstøtter strækbjælken i en træbro. MilTeknO.
Sal.UV.47. if. Aller.III.291. -bro, en.

skifte krage lidt ud over det foregaaen de,

(bygn.) bro, oygget ved, at man lader det ene

indtil skifterne fra hver side mødes. OpfB.*"
10 IV.116.

I. Krage, en. ['kra-qa] flt. -r. {glda.

kraghe (Mand.198. £)yrerim.21), kraaghe
(FLaale.1.264), jf. æda. (stednavn) crakæ-
biargh (RibeOldem.63), sv. kråka, no. kråke,
oldn. kråka, jf. oldn. kråkr, ravn; besl. m.
ty. kråhe (oht. krawa, osax. kraia), eng. crow
(oeng. crawej osv.; lydord, jf. III.-IV. kra,
V. krage, IV. krake, Krækkebær, Kræk-
ling) \ den i Danmark alm. ravnefugl

20 Corvus cornix L. (ogs. undertiden kaldet

graa krage (Kjærbøll.161. Brehm.DLII.
87. jf. Graakragej i modsætn. til arten (ell.

varieteten) Corvus corone L., sort krage.
(smst. Spårck. ND. 356. jf. Sortkrage^j;
(sjældnere) som fællesbetegnelse for egentlige

krager og raager (Brehm. DL. II. 88. jf.
Kornkrage/ DSkæmtev.I.20. Holb.Fadrs.
187. *Høit paa en Green en Krage

| Sad.
Heib.Foet. VI1.364. *De skrigende Krager

|

30 Forfulgte BondensFlov. V^inth.HF.51. NE
Fetersen. Tusendfryd.(1888).38. Brehm.DL.
1.87.

II
som 2. led i ssgr., om forsk, krage-

lignende fugle (af ravnefuglenes familie), se

fx. Aale-, Alpe-, Bjerg-, Blaa-, Elle-, Hale-
krage.

II
i sammenligninger. *Jeg sidder her

og er saa tørstig som en Kxsige.Frahl.BJ.
10. især i forb. hæs som en krage (nu
oftere ravn), jeg har vrælet fra Morgen
til Aften, saa at jeg nu er saa hæs som

40 en Krage. CBernh.IV.309. HKaarsb.M.240.

||
i faste forb. hoppe krage {sv. dial.

hoppa kråka; især dial.) om børnelegen
kragehop (s. d.). Legeb.I.a.22. hvis te (hyt-
te. EHHagerup.49. kyste. Kri8t.BRL.603.
Feilb.) krage, (nu dial.) slaa en kolbøtte;

„skyde krage"; ogs.: falde; styrte. Moth.K323.
Langebek.Lex.K312a. Feilb.-fma.de krage,
kaste op; brække sig. Langebek.Lex.K311 c.

skyde (en) krage, (nu især dial.) dels:

50 slaa en kolbøtte (teilb.); dels natm paa en
leg, hvori det gælder om for den ene delta-

ger, der paa en bestemt maade er anbragt
under den anden deltager, med arme og ben
at kaste denne saa langt fremefter som mu-
ligt. Fram.1.353. Anders (havde) begge
Hænder i hans Skuldre bagfra, satte Fød-
derne i Ryggen paa ham og lod ham
„skyde Krage" saa han iiiWedQ. AndNx.
FE.I.180. Kri8t.BRL.271.603. HjLegeb.73.

60 Feilb. OrdbS.(8jæll.). vende (ell. vande.
Feilb. jf. vandkrage, smst.) (en) krage,
(nu især dial.; jf. : „Talespr." Levin.) klemme
ens yderste jingerled ina mod det inderste^
saa aet gør ondt. *da kan ogsaa godt jeg
overspringe . . |

Hvordan i Leg han ofte

fik en Vinge (o: lussing)i \ Og hvordan

XI. Rentrykt S0/2 1929 17
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tidt ham blev en Krage venåt.PalM.(1909).
11.44. Feilb. ||

ordspr. og talem. (se ogs. Mau.
5005/f.). have (naaet) kragens aar ell.

alder olgn., (nu næppe br.) være meget
gammel (idet kragen mentes at blive tre men-
neskealdre, se Bolb.M.Fbl.134). *Af saadant
forsæt (o: at gifte sig) da jeg icke meere
leer,

|
Skiønt han har Kragens Aar, naar

Sindet munter er.Holb.Skiemt.Elf. FrHorn.
SomnPoet.138. krage søger (ell. (dial.)

finder. Moth.K323. Feilb. jf. Krist.Ordspr.

i7'4;mage07.^Wa. Enfijnnerkaghesiine
maghe (FLaale.nr.7), 8v. kaka soker maka;
m. h. t. forklaringer 8ePLaale.II.13f., ETeg-
nér.Ur språkens vdrld. (1922). 196. 331, Stu-

dierKock.306/f.; oftest brugt nedsæt, ell. spøg.)

man omgaas, søger sammen med ligestillede,

ligesindede olgn. Mau. 5009. PAHeib.Sk.
111.15. Lieb.DQ.II.65. PalM.lL.I.122.
Feilb. OrdbS.(sjæll.). jf.: Det var naturlig-
viis ogsaa en Krage, hans Kjæreste, for

Krage søger Mage, og det er altid en Krage.
IICAnd.V.342. kragen raaber altid
(paa) sit eget naYny (med hentydning til

kragens skrig „kra, kra") brugt som udtryk

for selvgladhed, indbildskhed olgn.PAHeib.Sk.
IIL18. Grundtv.Saxo.III.166. *Guds-Ordet
man vrager, I Hvor end paa Jord

|
Man

raaber som Krager | Paa eget Navn. sa.

SS. V.356. OrdbS.(Fyn,Sjæll.). jf. Mau.6863.
Feilb. kragen ved nok (ell. ser vel (til)^,

hvad so (ell. svin. VSO.) den (ell. hvrn)

vil ride (paa), cW. det er ikke enhver
so, kragen vil ride, (især dial.) det er ikke

enhver, der kommer til ære og værdighed, op-
naar et gode olgn.; ogs.: det er ikke enhver, man
kan byde en forhaanelse olgn. Mau.5010. *Det
Ordsprog gammel er, endog i disse tilde

|

At Kragen seer nok til, hvad Soe at den
vil nde.Cit.ca.l700.(Thott4H525.288). Blich.

(1833).Suppl.l. Krist.Ordspr.582. jf.: Da en
Krage ikke har større Lyst til at ride paa
en Soe, end Mennisket af Naturen har til

at narre en mistænkelig; saa kan denne
aldrig tage sig nok i Agt.Ew.(1914).IV.40.
som ugle ^natugle. Moth.N35. VSO.IV.
N48) blandt krager olgn., (nu 1. br.) som
udtryk for, at en ikke passer ind i, er ilde-

set („ugleset") i et selskab. Mau.1155. smst.

11.488. (præsterne) skye alle Selskaber .

.

derfor blive de anseet som Ugler og Kra-
ger i et hzvig. Hersl.TT.II.509. (han) fik,

for ei at være som en Ugle mellem Kra-
ger, sine Hofmænd til (at klæde sig paa
tysk). Grundtv.Saxo.il1.155. *Man har for
Ordsprog her til Lands:

|
Hvad vilde Spurv

i Tranedans,
[ Og Ugle mellem Krager?

8a.PS.ni.238. Feilb.III.963. jf.: Ugle og
Krage bli'r aldrig Mage.MawJ0845. kra-
gen er ej des hvidere, at hun tit tor
sig ell. hvor tit hun tor sig, (nu næppe
br.) om folk, der ved tomme udflugter søger
at besmykke deres brøde. Mau.SOO?. Ing.
KE.L114. jf. des sp.66P^\\ en gammel
krage, (talespr.; 1. br.) nedsæt., om ældre
kvinde (jf. 1. Hejre 2.2^. Gid hun sad paa

Maanen, den gamle Kråse. BHolst.T. 12.

jf.: *Gift var hun — med en Mand paa
femti Aar;

|
de gamle Krager, de vil og-

saa flyve. Drachm.DJ.1.33.
II. Krag^e, en. ['kraqa] (dial. Krag.

M.0.(^\ Siælland**^. jf. u. Skovkrage. — ar-

kais. Krake. Oehl.HK.73. se ogs. u. bet. S),

flt. -r. (ænyd. krag, æda. kraki, sv. krake,
stillads til at tørre ærter, bønner olgn. paa,

10 no. krake, lille, kroget træ, oldn. kraki, stang
med krog i enden; besl. m. ord som I, III.

Krak, I. Krake, Krog, Krykke) 1) (nu
kun dial.) lige træstamme med afhug-
gede grene (Feilb.); især om forholds-
vis tynd træstamme med paasiddende stum-
per af grenene og ofte med en krog i en-
den (ell. om stang med paasatte tværtræer
ell. pigge), brugt som en slags stige; krybe-
krage. Moth.K323. (han) hægtede Kra-

20 gen paa en Bøg, løb op med Sav og Økse
og gav sig til at arbejde i Stammen en
god Mandshøjde over Skovbunden. Zak
Niels. K.31. OrdbS.(Loll.- Falster). || efUr
Saxo (se ASVedel.Saxo.(1575).34) i forkla-
ring af Rolf Krakes tilnavn (der dog sna-
rest betyder: den, der er lille, skrøbelig af
vækst, jf. SV. krake, tynd, mager hest, stak-

kel, oldn. kraki, tynd, mager person; se AOlr.
Danmarks heltedigtning.L(l 903).184ff.). Ew.

30 (1914).L272. *Hrolf var smal og lang,
|

Heel smuk og kraftig bygget . . da Hialte
for Hrolf ham bragte hen,

| Raabte den
unge Vøggur: „Ei!, eil hvad seer jeg
her?

I
En lang afhugget Krake sidder

gaa Bænken der!
|
Et Træ, heel smalt i

tammen, hvis Grene maatte vige!
| Er det

den stelle Trappe, hvorpaa man nu skal
stige

I
Til Odin og Valhalla?" OeRZZZJ.

219. Grundtv.Saxo.L104. DanmRigHist.L
40 110. 2) (dial.) d. s. s. Kragetræ 2; tidligere

ogs. om krydsstøtter under stillads (Moth.
K323). KomGrønneg.L.99. MDL. Feilb.

OrdbS.(sjæll.).jf.: en Halm-Hæs . . tilspidset
foroven og belagt med Trækrager.LM
Wedel. Je7isJohnsensHist. (1818). 18. H u s -

krage. Olufs.NyOec.L 102. OrdbS.(sjæll.).

3){efter oldn. krakij en slags pallisade;8j.) Man
ser op mod Udhusene en „Krake", et højt
Vagt- og Spejdertaarn af Tømmer.DracAm.

50 VS. 140.
III. Krag^e, en. se I. Krave.
IV. krage, v. ['kra'qa] -ede. {fra ty.

heraus-, iiberkragen; "afl. af ty. kragen, se

Krag- og I.Krave; j/- H- krave; bygn.) i forb.
krage ud ell. frem, om murskifte, stok-

værk olgn.: rage, springe noget frem over
det underliggende parti (jf. udkrage^. Over
første Stokværk krager Muren omtrent
en halv Sten ud. Beckett.R.47. Vægtergan-

60 gen krager ud over andet Stokværk. Fio-
renz.DH.1.35. jf.: falske Hvælvinger . .

der mures op af fremkragende ^ien-
skifter. Beckett.VK.21. || trajis.: lade (mur-
skifte, stokværk olgn.) rage, springe frem.
Sal.III.841. et øverste Halvstokværk . .

er kraget frem over en Buefrise. J5ec/ce//.
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VK.149.
il
(I br.) re/l. de gamle Købmands-

gaarde med deres udbyggede Svaler og
Stokværk, der krager sig ud over Stok-
værk. A Winding.(PoU''hiy28. lLsp.6). om
brønd, hvis sider ikke er lodrette, men har

forsk, udkragende skifter: Dybt ned i Bjer-

get kragede Brønden sig i skiftende Lag,
snart bredere, snart smallere. SMicLUB.
14L

kråkefot; nu næppe br.) ulvefod, Lycopo-
dium L. VSO. jf. JTusch.139. 3) (nu næppe
br.) (alm.) smørblomst, Ranunculus (acer) L.

(jf. -taa 1.2 samt Hanefod 2.i). Moth.Cfonv.
K211. VSO. 4) (nu næppe br.) ravnefod,
Coronopus Gaertn. (jf. -taa 1.8^. JTusch.295.
Moth.Conv.K211. VSO. 5) (nu næppe br.)

vau, farvereseda, Reseda luteola L. vAph.
Nath.VlI.717. 6) (nu næppe br.) melet ko-

V. krag^e, v. (ogs.krave. VSO.III.K308). lo driver, Primula farinosa L. (jf. Hanefod 2.2^

(jf. I. Krage samt ty. kråhen (oht. kraen/
mnt. kreien, hall. kraaien, eng. crow (oeng.

crawan^; lydord, jf. HI. kra, IV. krake,
krakle; nu næppe br.) om krage, ravn, al-

like olgn. fugle: skrige. Moth.K326.
Vr. krau^e, v. se II. krakke.
Krage-, i ssgr. (nu kun jy. Krag-, se

Feilb. samt u. Krage-ars, -træ/ (uden for
ssgr. II. Krage-ben, -jolle, -rigget, -træ^ af

Moth.Conv.K211. -fag^l, en. (zool.) især i

flt., om ravnefugle, Corvidæ. Frem.DN.SSé.
SaUXlX.965. -s:ald, et. (mineral, nu
næppe br.) d. s. s. Katteguld. Moth.K324,
LThura.Poet.115. vAph.Nath.III.109. Brim-
nich.M.94. -s:alp, en. (-ku\p. Kalk.V.608 og
OrdbS.(sjæll.)).flt.-er(OrdbS.(sjæll.)).{ænyd.

d.s.; jf. dial. kragekulk (OrdbS.(8Jæll.). jf.
BMøil.DyL.III.236), kragekælke (MøllH.

I. Krage || i enkelte ssgr. m. nedsæt, bet, om 20 VI.336) i sa. bet.; til II. Gylp (2);jf. Krage
noget værdiløst, se fx. Krage-guld, -silke,

-sølv, jf. ogs. -ars. -and, en. \. navn paa
forsk, sorte alkefugle. 1) tejste, Cepphus
grylle L. Kjærbøll.736. BMøll.DyL.II.361.
Sal.^1.516. 2) lomvie, TJria troile L. Kjær-
bøll.732. Sal.U.516. 3) lille krageand,
søkonge, Mergulus alle L. Kjærbøll.738. Sal.'^

1.517. -ars, en. ^-ast. Feilb. Kragars. jf.
Moth.K324). (ænyd. kragartz; jf. krage-fis

ister; dial.) især i flt., om de larver (især olden-

borrelarver), der kommer frem ved pløjningen,

oa som ædes af krager. Moth.Conv.K212.
OrdbS.(sjæll.). -hop, et. (jf. hoppe krage
u. I. Krage, Kragedans 2; især dial.) om
(børneleg, bestaaende i) hop i siddende stilting

(idet man fatter om sine hæle ell. folder hæn-
derne bag knæene og slaar kolbøtter med be-

stemte mellemrum). Krist.BRL.580. Feilb.

(Moth.K324. OrdbS.(sjæll.)), -hus (Feilb.), 30 Kværnd. -hytte, en. (jæg.) lille hytte, hvor-

-røv (Moth.K324) i sa. bet., samt m. h. t.

benævnelsens oprindelse Ars 2, Fis; nu dial.)

rest af blomsterblade paa træfrugt; ogs.:

kernehus. Moth.K324. Begynd paa ny igien
fra oven til (paa æblet), og stik Kniven
ikke vit fra Krag-Artzen ind, dog skiær
samme ikke løs. Kletten.NyTrencher-Bog.
(overs.l747).82. I. f -ben, et. {efter ny-
iat. coracoideum (til gr. korax, ravn, krage);

fra jægeren skyder de krager, høge olgn., som
en udenfor anbragt (levende ell. udstoppet)
hornugle lokker til. Kjærbøll.DanmarksFugle.
(1852). 3. Baud. GK. 235. Fleuron. J. 82.

-ister, en ell. et (MDL.). (jf. -gulp; dial.)

regnorm. Moth.Conv.K212. VSO.^^paa Fal-
ster";. MDL.(Femø). OrdbS.(Loll.-Faister).
-Jolle, en. {1. led er f krake (Moth.K326),
fra ty. f kracke (karaoke), mnt. krake eil.

zool.) selvstændigt ravnenæbsben hos kloakdyr, 40 holl. kraak, et slags fartøj, der igen stam
fugle og visse krybdyr og padder; Coracoideum

(jf -næbs-tap). Lutken. Dyr} 13. 131. 205.
11. -ben, et. se Kraveben, -bær, et. {jf.
Krækkebær og sv. kråkbår, no. kråkebær,
oldn. krækiber, eng. crowberry, ty. kråhen-
beere; navnet, fordi krager gerne æder disse

bær, ell. p.gr. af deres sorte farve; især dial.)

2f (bærret af) alm. revling (krækling), Em-
petrum nigrum L. JTusch.76. vAph.Nath.
I V.465. sure Tyttebær, snærpende Krsige-
hær. Bogan.n.l28. SMich.Æb.l67. -dans,
en. 1) (sj.) i egl. bet. *hans (o: en indianer-
konges) Avindsmand . .

| Ey havde lærdt
. . den Krage-Dantz at hoppe

| Op, Trappe-
viis, udi det tykke Bøge-Rør (o: bøgetræet,
som indianeren havde søgt tilflugt i). BDide-

richsøn.FriderichS'Berg.(1705).B2 ".
|| \ (for-

lovelsen) skulde declareres i et stort Sel-
skab af høie og fornemme Personer .

.

Min Svoger var den Eneste iblandt os,
som skulde lege Spurv i Kragedands
(alm.: Tranedans^. Gylb.XLl53. 2) (nu
dial.) d. 8. 8. -hop. VSO. MO. Krist.BRL.
580. -fod, en. spec. ^: 1) en art potentil:
Comarum palustre L. (jf. -taa l.ij. JTuseh.
SI. Warm.Frøpl.308. Frem.DN.214. 2) {no.

mer fra romansk, jf. fr. carraque, ital. ca-
racca) ^ bredt, spidsgattet (i alm. klinkbyg-
get) sejlfartøj med een mast (ofte brugt som
fiskerbaad). Baaden var en af de helsing-
ørske Færgebaade, en saakaldt Kragejolle.
HBDhlp.L253. Funch.MarO.II.79. Pigerne
(gik) ligesom paa Tælling „over Stag",
som brede Kragejoller. KnudPouls.BD.lO.
-klo, en. spec. ; 1) ^ l.i) Ononis L. (jf. -rod,

50 -taa 1.4, -torn 1 samt Heste-gilding 2, -plage,
-plager 2). JTusch.155. MentzO.Bill.264.
Rode.SH.38. 1.2) (nu næppe br.) kællinge-

tand. Lotus corniculatus L. (jf. -kløver, -taa

1.5). JTusch.135. vAph.Nath.IV.323. 2) (jf.
I. Klo 4; nu næppe br.) i flt.: d. s. s. -taa 2.

Moth.K324. VSO. -klover, en. ^ (nu
næppe br.) d. s. s. -klo 1.2. -kiever: Moth.
Conv.K212. VSO. -krudt, et. (jf. -øje; nu
kun dial.) de strykninholdige frø af Strych-

60 nos nux vomica; rævekager; bræknødder.
-krud: Moth.K324. VSO. -krudt: Krist.

DS.VI2.465. FolkLægem.III.61. -kulp,
en. se -gulp. -læg;, en. ("-lægger. OrdbS.(lol-

landsk)). Sf (jf. -taa 1.6, Hanelæg; dial.) ko-

driver, Primula officinalis L. JTusch.l84.329
(Falster). Frem.DN.251. -maal, et. 1)

\T
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(sj.) om kragernes skrig. Ørnen, som sad
paa Jupiters Haand foragtede Kragemaal
og H'dYaeskng.Grundtv.DV.IV.StiO. sa.

Snorre.II1.154. i ordspil ^?aa het. 2: HC
And.V.341.344. 2) sprog, tale, der er ufor-
staaelig(t); spec. om sprog, tale, der er dan-
net (af børn, kliker) ved systematisk ændring
af ordene og saaledes uforstaaelig for uind-
viede. Moth.K324. „Erbe, mirbe sirbe sarbe
larbe skaarbe maarbe kaarbe, forstaar I

mig?" — »Nej! jeg forstaar ikke Krage-
maal." Eolb.Vg8.(1731).I.6. Ew.(1914).V.
175. de Lærde . . skal ikke have et selv-

giort Krage-Maal, som nytter til ingen
Ting. Grundtv.Myth.21. *Ginungagab, det
underjordiske, | Hvor Kragemaalet er det
Gammel-Nordiske. PaZM.y.240. Et andet
Sprog er det nydelige „Kragemaal". . f. Eks.
„Erber duber enber sødber Piber?" (Er
du ejp sød ^igQ?). Legeh.I.h.48. Jesp.Bøme-
8yrog.(1923).142. Feilb. Kværnd. OrdbS.
(Sjæll.yLoll.). jf. (ved sammenblanding med
oldn. Kjåkumål, navn paa et „skjaldekvad",

benævnt efter Regnar Lodbrogs dronning
Kråka): Mørke Taler eller Ænigmata kal-

des af de Danske Kragemaal, af hans (o:

Begnar Lodbrogs) Dronning KrSLka.. L Tid.

1741.66. sml.Moth.K324. VSO. f -iiæbis-
tap, en. (jf. I. -ben^ bentap paa skulder-

bladet hos pattedyr; ravnenæbsben; Coracoi-

deum (Processus coracoideus). Liltken.Dyr.^

13. -rede, en. en krages rede; ofte i sam-
menligninger (fx. om uredt, uordentligt haar).
Moth.K324. *„Boer han ikke længer der?"

|— „Han dér? I denne Kragerede? Aa,
|

Hvor kan I troe.'' Hrz.XVI.53. Bergs.PS.
VI.136. hans Haar var stort som en Kra-
gerede, graasprængt og filtret. JFJacJ.13.
de hvide Birkes „Hexekoste" se ud som
ligesaa mange Kragereder. Baud.HS.23.
hendes haar var en kragerede 1 1| ^ overf.,

om udkigstønde i salingen (paa hvalfanger-
fartøjer). S&B. D&H. -rigget, adj. ^
rigget som en kragejolle. PolitiE.Kosterbl.

^^'/il925.2.8p.2. -rod, en. 2f (især dial.)

d. s. 8. -klo 1.1. JTusch.155.321.356. Feilb.

Kværnd. -silke, en. 2( (nu næppe br.)

hørsilke, Cuscuta epilinum Weihe. Moth.
Conv.G20. VSO. -selv, et. (mineral; nu
I br.) d. 8. s. Kattesølv. Moth.K325. EPont.
Atlas.1.438. Brunnich.M.94. D&H. -taa,
en. spec: 1) (dial., næsten kun i flt.) 2(

1.1) d. s. s. -fod 1. JTusch.61. 1.2) d. s. s.

-fods. 8mst.l93f. 1.3) ^ww næppe br.) d.s.s.

-fod 4. vAph.Nafh.IV.470. JTusch.295. 1.4)

d. 8. 8. -klo 1.1. JTusch.155. 1.5) d. s. s. -klo
1.2. 8mstl35.3l6. 1.6) d. s. s. -læg. smst.329.
\j)skjaller, Rhinanthus crista galli L. Feilb.

is) røåe ls.TSLgetæer,knoldet glatbælg, Oro-
hu8 tuberosus L. JTusch.158. 2) {no. kråke-
tær; jf. -klo 2 samt sv. kråkfotter, ty. krå-
henfiisse; sml. endvidere Flueben 3, Grise-
taa 2, Katteklo 3 og I. Klo 4; dagl, nedsæt.)
i flt, om daarligt trykte ell. (især) daarligt
skrevne bogstaver; daarlig, vanskelig læselig

skrift, (inskriptionens) slette latinske Bog-

staver og Kragetæer. Gram.Breve.60. Oehl,
YM.74. Du fik ventelig med Dampskibet
et Par Kragetæer fra Liibek. Grundtv.E.
142. PalM. V.274. Jeg kan ikke læse Dine
Kragetæer. PLevin.DGr.l7. jf.: Meg sagde;
see et Skrift, som jeg ey kand forstaae,

|

Thi det forbandet var, som Krage-Tæer
S2i2ie.Holb.Paars.123. -torn, en. (dial. ogs.

-tjørn. JTusch.155. OrdbS.(Glænø)). ^ 1)

10 d.s. s. -klo 1.1. JTusch.155.321.356. LandmB.
1.584. 2) t korsved, Rhamnus catharticus L.
Moth.Conv.K200. 3) (dial.) ene, Juniperus
communisL. OrdbS.(Møn). -træ, et^Krag-.
HZangenberg. Da. Bøndergaarde. (1925). 77.

jf. MO.(u. Krag) samt Feilb.). [II] )) (1. br.)

d. s. s. II. Krage 1. Vi stege op ad Noget^
der i Begyndelsen havde en fjern Lighed
med en Trappe, hvorpaa den gik over til

en Hønsestige, for til Slutningen at ende
20 i et af de Kragetræer, som jeg . . har seet

anbragt i Mølleværker og paa Flagstange.
Bergs.PP.45. 2) (især dial.; jf. II. Krage 2)
om (hvert af) de parvis sammenføjede træ-
stykker, der lægges over mønningen af straa-

tage for at holde paa halmen ell. tangen; ryg-
nings-, ryggetræ (jf. II. Klov i.b).Junge. Zak
Niels.Nt.l53. Gnudizm.Husb.213. LandbO.
111.220. Feilb. Thorsen.154. jf: Huset, paa
hvis kragetræede StraatagMossethangi

30 breåeKager.FrSkousbo.LyseJohanne.(1906).
32. -eje, et. spec, i flt. (jf. ty. kråhen-
augen samt Kransøje; især fagl.): d. s. s,

-krudt. Moth.K325. Werfel.Fiskerb.39. Vare
L.^658.

II 2p (nu næppe br.) i ent. om plan-
ten Strychnos nux vomica. Funke.(1801).II.
228. Levin.
kragle, v. se krakle.
Kra^-Hten, en. {ty. kragstein; bvgn.}

fremspringende, hyppigt stærkt leddelt og
40 dekoreret sten, der er bestemt til at bære

noget (fx. anvendt som vederlagssten for en
hvælving); konsolsten. vAph.(1759). JLange.
1.314. Stilart.127. \\ hertil: Kragstens-hvæl-
ving (OpfB.UV.reg.), -kuppel (smst.IVL
25). -træ, et. se Kragetræ.

I. Krak, en ell. f et. flt. d. s. (ænyd. d. s.;

6c8^ m. II. Krage; dial. (bomh.)) 1) koll.:

unge træer, planter ell. underskov^
ungskov; især om unge ege. Juniperus,.

50 Enebær-Træe og Bærr. De smaae Krak
voxer blandt Lyngen, deres Bærr ere
ikkuns smaae, kand dog bruges naar de
blive moedne; men Krakked bruges ik-

kuns som Lyng til Bage-Brænde. Agerbech.
FAH.105. JTusch.192. Bønder, som øn-
skede at hugge Ener og Krak i Almin-
gen, gav derfor aarligt 16 Mark (Skaal-
pund) Smør. Bomh.Samlinger.Xy.(1924).
27. Esp.189. 2) om træspiamed to grene,

60 brugt ved ristning og stegning af sild i kak-
kelovnen, ell. om egekæp. Esp.189.

IL Krak , en. [krvsg] flt. -ker. {fra no^
krakk, jf. sv. dial. kråkk, bænk (egl. et klø-

vet fyrretræ m. tre grenstumper, der tjener

som ben), shetlandsk krak, trebenet stol, jf.
eng. dial. cracket og no. krekkje, stillads^
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stol; kun som efterligning af no. ell. om no.

forhold) dels om en slags (p7'itnitiv) bænk,
dels om lille trebenet stol uden ryg-
stød (jf. Krakstolj. en Krak (Bænk) af en
lang tyk Stok med fire Stytter eller Been
under. Landhuushold.111.417. 1 Krak eller

Bænk. MR.1780.784. Hytten var .. tarve-

lig indvendig — et Par Krakker, fire

spartanske Sengesteder, en sodet Pejs.

JVJens.M.I.lOS. (hun) satte sig ved Siden
af ham paa en lille Krak. PDrachm.KM.169.
FalkRønne.Omkring Gadekæret. (1921).36.

III. Krak, en ell. (nu næppe br.) et

(Sort.Poet.77). (ogs. Krakke. VSO.). flt. -ke
(Feilb.) ell. -ker (Moth.KS26. MO.). (jf. no.

krakk, stymper, stakkel, ussel hest, nt. krakke,
ussel hest; besl. m. II. Krage (og I. Krakj.
det nt. ord er dog maaske afl. af (ell. har til-

knytning til) nf. krakken, se II. krakke; i

nflydsforhold til Krikke; jf. Krakkel; nu
kun dial.) nedsæt, betegnelse for en (daar-
lig) hest. Moth.K326. Man maatte . . hel-
lere ingen Heste opdrage, end føde dem
ilde, hvorved man . . skader Landet, som
med slig Krak bliver opfyldt, der hver-
ken ret tiener til Arbeyde og Opdræt,
endsige til at selges med Fordeel. Oec
Mag.III.351. VSO. Feilb. (sdjy.). en vel
dannet bereden Hest (over for) en Sjel-
landsk Skovkrakke. Hallager.22.

IV. Krak, en. se I. Krake.
V. Krak, et ell. f en (vAph.(1764)).

{kreg] (ogs. skrevet Krach;. flt. d. s. (laant

fra ty. krach; jf.sv.krsisch; substantivering

af VI. krak) 1) (nu næsten kun m. overgang
til bet. 2) lyd af noget, der knækker, sprin-

kler itu, styrter sammen olgn.; knak, brag
olgn.; ogs. det, at noget falder sammen, knæk-
ker med et brag. Moth.K326. vAph.(1764).
Som De staar dér ved Fodenden (o: af
en himmelseng), er jeg hvert Øjeblik ner-
vøs for et Krak — bon Dieu, Sengen og
Himlen kunde falde ned over mig.Soph
Clauss.R.153. m. overgang til bet. 2: *Men
ialder Papirerne (o: børspapirerne) ned
med et Krach,

| Saa bli'r det for Moses
en anden Tobak, | Og atter med Posen
paa Vandring han stak. Rantzau.D.Nr.45.
2) {næppe før 1873, se Arlaud.359; isærY)
en banks, et handelsfirmas økonomi-
ske sammenbrud, fallit; ogs.: bank-,
pengekrise olgn. Hørup.1.39. Fru K. havde
mistet sin Formue ved det store „Krak".
Schand.SF.297. „Ja — saa kom alle disse
Krach" — vedblev Peer forretningsmæs-
sig. Dmc;im.S:0. 55. Her i Tyskland vil
Krak'et blive frygteligt. Pont.LP.IV.87. et
Bankkrak havde berøvet ham hans lille

Formue. Hiemmet.l912.523.sp.l.
VI. krak, interj. [krsg] {jf.ty. krach,

krack; lydord; jf. V. krak, II. krakke,
Krakmandel samt krask; nu sj. i rigsspr.)

gengivelse af den lyd, der fremkom-
mer, naar noget knækker, springer
itu, styrter sammen olgn.; knak! bang!
I det samme, som hånd af Uagtsomhed

maa hafve raget derpaa med Ærmet, krak,
der laae Glasset, og gaf et forfærdeligt
Knald, da det faldt paa Gulvet i Stykker.
Gram. (KSelskSkr. 1 V. 253). Biehl. DQ. II.

239. *krakl
|
Der laae vor Jeppe — Gree-

nen knik. Bagges. 1.62. VSO. uegl: En
Skiønhed kommer frem, hun smigrer, hun
lokker af ham, krak ved det første
Anløb har hun Seieren vundet. Skuesp.

10 113.13. jf. V. Krak 2: Mammon . . rejste
sig og langede en lussing ud til hele
bundtet (o: de, der havde penge). Krak,
krak, gik det vidt omkring, dét knagede
i hele landet. AnkerLars.MM.234. || i forb.

krik krak. Krik Krak! saa faldt hele
Stilladsen ned. VSO. spec. brugt, naar man
drikker, skaaler med en: Krik krak, opdig-
tede Ord ved Glasers Klinken an i hin-
anden . . bruges giærne paa følgende

20 Maade. Kxik krak, god Taar, tak. vAph.
(1759). A. sagde krikl B.: krakl A.: god-
tårl B.: takl Feilb.1.473.

I. Krake, en. fKrak. Moth.^K341). flt.

-r. (no. krake, jf. shetlandsk krekin, tabu-
navn for hval; besl. m. II. Krage (og I., III.

Krak^) if. no. folketro: kæmpemæssigt, i

havet levende fabeldyr. vAph.Nath.IV.
472. Trojel.I.137. *Det Diævelskab det (o:

havet) i sin Barm udruger . . | Af Hayer,
30 Orme, Kraker, Crocodiler. TBruun.IV.425.

Bagges.Danf.1.392.
II. Krake, en. se II. Krage.
III. Krake, en. se u. Kragejolle.
IV. krake, v. ['kra'^a] (nu næppe br.

krakke. Moth.K326). \lydord; jf. III. kra,

V. krage, krakle samt Kraak; nu sj.) d. s. s.

III. kra; ogs. om raagers og allikers skrigen.

Moth.K326. Kragerne modtoge hendes
(o: en dame, der bringer dem mad) Ankomst

^ med livlig Kraken. DagNyh?^M893.2.sp.6.
fKrakel, en (VSO.); i alm.uden art.

(ænyd., sv. d. s., jf. isl. krakkildi; fra mnt.
krakele, holl. krakeel; af uvis oprindelse; jf,
Krakiler(i), krakilsk) kiv; trætte; klam-
meri. K. . . Land-Foget i Qvangsi, kom
i Krakeel og Trette med de andre. P/lug.

DP.529. *offte endes dog dend lumpne
Tiidsfordriv

|
Med Skældsoord og kra-

keel AlbThura.Betænkn.Fl^. VSO. Kra-
50 keler, en. se Krakiler.

krakeleret, part. adj. [krBga'le-raf]

{efter fr. craquelé; jf. Krakelering; fagl.)

om glasur (paa porcelæn olgn.): gennem-
krydset af fine revner. Meyer.^(1878).
181. to smaa Kopper i krakeleret Fajance
med Blomster i Lystrefarver. PVfensen
Klint.Bygmesterskolen.(1911).58. en Azalea-
gren i . . en bleggraa krakeleret Potte.

JVJens.FH.124. et ganske lille Røgelses-
60 kar med tæt krakeleret graagrøn Glasur.

Kunstinduulrimuseets Virksomhpd.1919. 2 2.
\\

billedl. AchtonFriis.D0.il1. 18. Pressens
Nestor, en i Journalistikens Ovn hærdet
og krakeleret gammel Synder, vrinskede
afsides. T VJens.LB.46. Krakelering:,
en. [krBga'le'rei\] {dannet til krakeleret
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efier fr. craquelure; fagl.) krakeleret gla-
sur. KMad8.(Tilsk.l908.227). OpfBMII.
314.
krakelsk, adj. se krakilsk, krakile,

V. [krB'ki-'la] -ede. vbs. jf. KrakWtrl. {ænyd.
krakele; fra /y. krakeelen ; til Krakel; sj.)

dels reciprokt: kives; trættes. *(han) Smak
Døren i . .

|
Krakiledes med Skolemester-

inden; | Smaa Grisene flux ud af Stuen jog.

TBruun.11.103. dels: være krakilsk mod.
nogle Baneformænd, der ikke generer sig

for at krakile Banearbejderne paa forskel-
lig Vis. Vqe8kr.fB€tsv.l915.A.39. OseJens.
KH.51. krakiler, en. [kpiki-'lar] (f
Krakeler), ftt. -e. {fra ty. krakeeler; jf. Kra-
kel, krakile osv) krakilsk person, han
er en Vrøvler og Krakeeler, som jeg altid

kommer op at trættes med. Bahb.Tilsk.l7 95.
539. Goldschm.1.52. Bergs.PP.31. Hørup.
111.237. Hvor er Mad dog en herlig Guds
Gave. Jeg har sét flere fødte Krakilere
blive til gode og forstandige Mennesker
ved Måt\sQ.EKaarsh.M.70. Krakileri,
et. [kpkKOla'ri'] flt. -er. {fra ty. krakeele-
rei) det at være krakilsk; ogs.: drilleri;
skænderi. Bergs.BR.169. Drachm.STL.97.

Stædighed og Krakileri har altid ligget
til Bonden. J7Jews.A'^.i5i. Dette vigtige
Problem (o: om fjendens ankomst) . . dét
var det altsaa, der bevirkede, at de ved
Middagsbordet dog kunde bevare en lille

bitte Rest af Fredsommelighed i deres
indbyrdes Krakilerier. AKohl.MP. 111.30.
krakilsk, adj. [kr^'ki-ls^] ff krakelsk.
Moth.Conv.K214. EPont.Atlas.1.120. Oehl.

X VII1.48.XXV111.55. Eauch.Contrasterne.
(1816).47.jf.VSO.ikrakke\sk.Leth.(1800)).
{fra ty. krakeelisch (krakeelerisch, kra-
keelig); afl. af Krakel; jf. krakile, Kra-
kiler(i)) som er tilbøjelig til at yppe kiv,

klammeri, drille olgn., ell. som er vanskelig
at komme til rette med; trættekær, dril-
agtig olgn. Bagges.DV.lX.9. gjør han sig
krakilsk, saa kan De gjerne tage et Par
Folk til Hjælp og vise ham ud. Hrz.XVll.
263. en munter og godmodig Mand, der
kun blev krakilsk, naar han drak. Gold-
schm.111.34. af hvad F. sagde, mærkede
han godt, at han var lige saa krakilsk
stemt mod Præsten som mod ham selv.

Schand.TF.1.188. (de) gjorde Lænken saa
lang, at Køteren, krakilsk som dens Herre,
uhindret kunde fare i Benene paa enhver,
der .. vilde passere Porten. MKaarsb.M.
45. jf.: Du har nok aldrig før bemærket
mit Talent for den krakilske Vittighed?
Hostr.EF.lll.e. (han fortalte) hende, hvor-
ledes min Tilstand Dag for Dag var ble-
ven værre. Det blev sagt, dels af ind-
ædt Krakilskhed, dels af Bonde-Diplo-
mati. RSchmidt.JB.86.

I. Krakke, en. se HL Krak.
II. krakke, v. ["krBga] ('f (i ^^t- ^)

krage, se ndf.— i bet. 2 ogs. skrevet krache^.
-ede. vbs. jf. V. Krak. (i bet. 2 (og maaske
ogs. bet 1) laant fra ty. krachen; afl. a/" VI.

krak) I) (nu næppe br.) om ting, der knæk-
ker osv.: sige „krak"; knække; brage,
Moth.K326. Isen krager, eller krakker.
vAph.(1764). Bielken krakkede og brak i

tu. smst. 2) (især yf) om bank, handehfirma
olgn.: bryde sammen; gaa fallit. Pro-
vinskøbstaden, hvor den ene af to Ban-
ker krakker. PoU*/iil913. 3. sp.2. Da han
. . optraadte i Aktieselskabet, havde det

io Værdier for over 400,000 Kr. Da han krak-
kede, var alt borte, og der var et Under-
skud paa IV2 Million Kroner. 8mst^*/iol920.

6.sp.l. Aktier i de krachede Kalundborg-
Selskaber. J5eWrid.'8/6i&^5.3f.7.si).5.

III. krakke, v. se IV. krak e.

Krakkel, et. flt. krakler. {besl. m. III.

Krak, oldn. krakligr, tynd, sjæll. krakle,
sidde økonomisk haardt i det (OrdbS.), no.

krakle, kravle frem med besvær; nu kun
20 dial.) usselt, elendigt væsen. *Hvad hun

(0: en hunræv, der sidder fast i en brom-
bærranke) var ey før en Stakkel | Udaf
Angist i sit Fald,

|
Blev hun da det

arme Krakkel
|
Skient og flængt i hver

en Lald (0: pote). LTid.1724.852. Gulle-
strup krakler å Hanning stakler. Erist,

Ordspr.520.
krakkelsk, adj. se krakilsk.

krakle, v. ['kr^gla] (nu næppe br,

30 kragle. Moth.K325. VSO.). -ede. {afl. o/" IV.
krake; nusj.) om kragers (roager. allikers)

skrigen: kra(e).Moih.E326. NvEaven.Orth.
88. Raagerne ude i Trætoppene kraklede
. . hæst. Gjel.M.271. Skrigen og Kraklen
fra Kragerne, smst.346.

Krak-mandel, en. ['kpg-] {fra nL
krakkmandel, holl. kraakmandel, /t/.kraeh-

mandel; til nt. krakken, ww/. kraken, ty.

krachen, se II. krakke; j/. Knakmandel)
40 mandel, der kommer i handelen med skallen

paa; især om en slags mandler med tynd,

skør skal, der let lader sig knække med fing-
rene. Moth.E326. Æbler, Krakmandler og
Terner. BCAnd.11.31. Godsejer v. B. knæk-
kede adspredt et Par Krakmandler af sin

Dessert. Esm.1.151. VareL.^501. -stol, en.

(sj. i da.) d. s. s. II. Krak. JVJens.M.1.100.
sa.lM.26. -n^le, en. {vel til no. krakk,
usselt dyr (se IlI. Krakj, maaske m. henblik

50 paa fuglens lidenhed; nu næppe br.) \ høge-

ugle, Surnia ulula L. EPont. Atlas. 1.617,

vAph.Nath. VIII.277. Ejærbøll.66.

Kralle, en. ['krela] flt.-r. {fra ty. kralle;

jf. bekrallet; 1. br.^ alm. spr.) klo hos visse

dyr, især insekter. Tode.SB.51. *Dem (o:

vingerne) havde han (0: torbisten) pudset
med megen Besked

|
Alt med sin bage-

ste Kralle. PMøll.1.12. *den Edderkop spin-

der flink og ferm |
og krummer de lange

6oKraller.i2ic^.7.i.^^. En stor Kæmpetudse
. . holdt Brevtasken i sine KraWer. Schand,
BS.231. der langer hun (0: en krabbe) ham
(o: en unge) en Ørefigen med sin Kralle.

ZakNiels.B.148. (vinterfluen) pudsede de
falmede Yndigheder med de stive gigt-

svage Bagkraller. EnudPouls.BD. 131,
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billedl: *den fattige Porse, den stædige
Lyng,

I
i Kornmarlcen Krallerne fæster.

AMattM8on-Hansen.Digte.(1907)A3.\\overf.,
om ha and, næve. *(jeg) mærker tvende
smaa Kraller (o: barnehænder)

\
Hage sig

fast om min Fod. Recke.BD.54. Den gamle
Mand vendte Hviden ud af Øjnene, han
hævede sine brune Kraller forbandende
i Yeiret. JVJens.FD.llO.
Urallike, en. [ikrBn^a] ("Krallik, en i'o

(Feilb.) ell.et(sendf.).Ldh.(1800)). flt.-r. {af
uvis oprindelse; jf. HI. Krak, Krakkel, Kril-
lik(e) samt Rallike og ji/. krannik (Feilb.);

nu især dial.) usselt, elendigt væsen.
Det Krallik af Lam (o: om et skambidt dyr)
kan du beholde. Ing.EF.XIII.202. || især
som nedsæt, betegnelse for (da årlig) hest;
krikke, det er en munter Skoeler Hest
vanskeligere at gaae for Plov end en
Krallike.ÆM;.('iP24;.JF.5^5.FiendensSmaa- 20

Kralliker maatte strax give tabt. Grundtv.
Saxo.III.167. Drachm.STL.288. hvor dog
Hestene er nogle slemme Kralliker ved
Siden af de fornemme Kameler. Zahrt-
mann.M.313. Feilb. OrdbS.(Sjæll., Loll-
Falsier).

LKram (AntNiel8.LL.129. Thorsen.lSé.
Saaby.' jf. Moth.K329. D&H. Feilb.ll.288)
eZZ. Uramme (VSO. MO. OrdbS.(Sjæll.,
Fyn), jf Moth.K329. D&H. Feilb.II.288), 30

en. flt. kramine(r). (ænyd. ierne kram; vel

fra nt.j jf. holl. kram, kramme; sa. ord som
(ell. besl. m.) IL Krampe; dial.) d. s. s. II.

Krampe; især om gjord paa træsko, „en
jern ring der legges om noget, som er
sprukken." Moth.K329. Beslaget paa Ty-
rannernes Træskoe var opslidt: nu skulde
Folket skaffe nye Beder, Søm og Kram-
mer. ^^ic^.JfT.ic?. Splinterny er han, lige
fraKaskj etten til Træskoene med de blanke 4o

Krammer. AntNiels. FL. 1. 15. Ealleby. 92.
Feilb. et Par Træsko med brede Blik-
krammer paa, ligesom Sømændenes. Z^Z
Berntsen.Æ.1.34. Malkebøtten var . . hvid-
skuret med blanke Jernkramme. Ci2ci-
mer.NB.210. Paa Hovedet bare de store
„Kyser" og paa Fødderne Træsko af
sjællandsk FaQon, med høje Snabler og
Kobberkramme. PBMøll. MadsHansen.
(1881).44. 50

n. Kram, et ell (nu kun dial.) en (Holb.
Arab.8sc. EPont.Atlas.1.601. Biehl.DQ.IV.
306. Grundtv.Udv.V.41.3. Blich.(1920).VI.
155. EWolle.EtParKomedier.(1851).16. JM
Jensen.Vendelbomål.(1897-1902).9.11 (i bet.

3).jf MO. se ogs. u. bet. 1-2;. [kr^m'] Høysg.
AG.42. (glda., sv., no., oldn. d."s.; fra mnt.
kram, telttag, krambod, vare; oprhidelse usik-
ker; jf. Kræmmer)

1) t bod, hvor varer sælges; krambod; 60
butik. Hvo som 01 i Kiøbstæderne om
Helligdage til Kroehuus fører, eller nogen
Kram og Verkstæd aahner. DL.6—3— 7.

han havde haft en liden Kram udi Con-
stantinopel. Holb.Hh.I.474.*l{un vil spinde,
hun vil tvinde,

| Til at klæde sine Smaa:
|

Thi det ikke vil sig skikke,
|
Efter sligt

til Krams at gSLSi.LThura.Poet.233. Clitau.

PT.166. alle disse . . prægtige Sager (var)
aldeles nye, som om de vare komne lige
fra Krammen. Oversk.L. 102. opslaae sin
Kram. F/SO.

2) om forretnings-, erhvervsvirksomhed, 2.1)

fforretningsvirksomhed; handel. Kej-
sere og Konger dreve Kram med Præla-
turer og geistlige Embeder. Holb.Ep.l.331.
*De lige ere og i Stand,

|
af Kiøbmands

Art tilsammen,
|
Hun er en Kiøbmands-

Datter, hånd
|
Er og opfødt til Krammen.

Graah.PT.I.133. jf: Dette har fordærvet
mig den hele Kram 0: den hele Handel.
VSO. 2.2) i al alm., om beskæftigelse,
bestilling, virksomhed, arbejde; nu
kun m. afsvækket bet. i særlige forb. (se ndf ).

Der var i Bjergene nogle Huller, ligesom
en Hestestald; der kom vi ind, og der
snakkede de (o: røverne) deres Kram. if

C

^wd.i F.505.
II
for staa, kunne sit kram

olgn., (dagl.) være godt inde i, dygtig i sit

fag, til sit arbejde osv.; forstaa, kunne sine

sager. *Bjerget kan rejse sin truende
Kam:

| bag Bjergene bo Mennesker, som
kende deres Kram;

|
de sætte deres Snilde

mod Styrken i Kamp. Drachm.STL.l. For-
{)agter S. . . bruger Jorden for en rime-
ig Afgift og kan sit Kram. Rosenkrantz.
MC.17. dygtigere end Skagens Fiskere
kan næppe nogen være, det er Folk, der
forstaar deres Kram. Kbh.^'V91922.7.sp.l.

\\

passe sit kram, (dagl.) passe sin bestil-

ling, sit arbejde; passe sine sager, hvad ra-

ger Politiken mig? brummede Maleren.
Jeg passer mit Kram. Schand.TF. 11.40.
*Tak Du din Stjerne, at det ej gik værre,

|

og pas dit Kram og hold Dig til Vorherre.
Drachm.DJ.1.86. CEw.Æ.Yl.33. || det er
af din kram, (nu næppe br.) det hører
til dit fag, omraade; ogs.: det stammer fra
dig; det har du været mester for. Moth.
K327. VSO.

II t af egen kram, ved egen
hjælp; selv. *tag du Dranker-Hoben bort,

|

Og troe mig. Tapperen vil komme da til

kort.
I
Du kand af egen Kram den beste

Slutning giøre,
| Jeg Sagen meere ey har

nødig at udiøre.Anti-Spectator.115.
||
passe

i (nu l.br. passe for. HCAnd.1.323. sj.:

passe sig til. Chievitz.FG.166) ell. (nu 1. br.)

falde i (Goldschm.V.125. DagNyh.*hl923.
5.8p.l) ell. (nu næppe br.) høre i (Biehl.
DQ.IV.306) ell. f due i (VSO. MO.) ell.

t tjene i (Holb.Paars.228. sa.Ep.1.298.
Langebek.Breve.206. Stampe.V1.233. MO.)
ell.\ tjene til (Holb.Kh.489) ens kram
(ty. jemandem in den kram (ell. in jemands
kram; passen, dienen, tangen; især dagl.)

være til ens fordel, gavn ell. efter ens behag,
ønske; passe for ens formaal; være vand paa
ens mølle. Grundtv.PS.IV.167. En Sophist
kan ogsaa undertiden tale Sandhed, naar
det træffer sig saa, at den passer i hans
Kram. Hauch.lV.247. der havde været no-
get mellem hende og Fætteren . . men det
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havde nok ikke passet i Professorindens
Kiam.Leop.HT.S.

3) hvad der er genstand for handel (især:

en deiail); (handels-, bufiks)vare. Gieste-

skud, som fremmede Kræmmere give i

Kiøbstæderne, at de maa med deris Kram
og Vare at sælge udstaa. i)L.5—8—i. Pe-
ber . . har været den meest almindelige
Kram, og som alle Kræmmere have været
mest forsynet med. Holb.DHJ.774. *Ald
Børsens Kram med Fløyl og Taft

|
Og

ald den Stads, som Vimmelskaft
|
I sine

Boder eyer.TFad8fe.55. *Saa vælg dig nu
af Gubbens Kram |

Det Bedste, som du
veedl

I

Ei mine Varer giør mig Skam.
Oehl.L.II.166. jf. Alenkram: Anders Ham-
mer . . havfde havft Kram i Alenmaal .

.

at sælge. Cit.l733.(AarbSorø.l924.117). m.
overgang til bet 4.2: *om I endelig vil sy,

|

Da skal I sy Manskj etter | Til Monsieur
N. af bedste Kram. Palst.43. *A1 Jammer,
Vee og Skam, | Det er din (o: djævelens)

egen Kram. Brors.64. || uden for ssgr. som
Isen-, Urtekram nu kun (oftest nedsæt, og

m. overgang til bet. 4:) om forsk, smaating,
der sælges paa markeder (jf. Krammar-
ked^, ell. om varer, der falbydes af bisse-

kræmmere (jf. Bissekramj, ell. (dial.) om
manufakturvarer (Feilb.). at gaae eller at

kiøre om med Ktsljh. Høy8g.S.44. *Boder,
Skuur og Telte,

|
Med gammelt Kram

og Moåeståds. Winth.HF.l. I Kirkebyen
afholdes aarlig Marked . . med Kram, He-
ste og Kvæg. Trap.Slesvig. 11.(1864). 217.

Odysseus . . melder sig som Bissekræm-
mer hos Prinsessen og spreder alt sit

Kram ud paa Gu\yet.VVed.H.209. Niirn-
berger kram, se Niirnbergerkram.

||

lægge al sin kram ud, (nu næppe br.)

prale med noget; kramme noget ud. VSO.
II talem. (nu kun dial.). Naar man kjøber
Kræmmeren, har man Krammen for Intet.

Mau.4769. Moth.K328. Orundtv.Udv.V.413.
JMJensen.Vendelbomål.(1897-1902).241.

4) (dagl.) videre anv. af bet. 3. 4.1) fælles-

betegnelse for de ting, redskaber, der bruges
til et vist arbejde; grejer. Moth.K326.

\\

nu kun i forb. som have krammet i or-
den. Drachm.DG.41. Den, der vil fiske

Foreller, skal have sit Kram i Orden.
Bogan.1.58. 4.2) i al olm., om ting, for-
hold, levende væsner \\ uden nedsæt, bet.:

sager; ting (især i forb. m. adj.). *Fra
min Original jeg gaaer da lidt afsides, I

Thi kun af ham maae ikke vides,
|
Jeg

laaner af hans Krsim.We8s.132. min nye
Jagtvogn og de Brunei Det . . er godt
Kram. Hostr.T. 36. En dejlig Cigar, du
holder I . . Det er ægte Kram, det kan
man strax sma.ge.Markman.Fort.181. Det
var en god fire Aars Hest . . Det var an-
det Kram end det der plejede at sagle i

Krybberne hjemme paa Bakgaarden. JF
Jens.HH.12. Kablet er dobbelt, og hver
Del bestaar af 6 Kabeltraade med mange-
dobbelt vandtæt Isolering . . Det er ud-

mærket Kr&m. FoU/dl920.1.8p.6. m. præg-
nant bet, om noget udmærket, godt: Det er

li'egodt Kaffe, dether. Fru Madsen. —
Uhml Jeg si'er: Det er Kram I ^a^e^ro-
der8en.Frandsen.(1923).65. \\ som nedsæt, ell.

respektløs betegnelse for dyr, ting ell. forhold:

stads; ragelse; skidt. Definitioner, Argu-
mentationer, Syllogismer og deslige lærd
Kram. Kom Grønneg. V. 118. *Med Lilier

10 hvide. Roser røde | Og alt det Kram, som
hører til

I Et ret erotisk hirespil. Winth.
11.135. disse ere Dianas Hunde . . Det er
noget usselt, forsagt Kram, som hele Re-
sten. Gylb.1.301. den islandske Digtekunst
var kun et fremkunstlet Krsim. JohsSteen-
str.HD.33. det er noget kram!

j jf.: der
(er) ingen Meening udi (o: blandt) en
falsk Prophets Kram, hvor urimelig og
vanskabt den end er, der jo har fundet

2Q sine Tilhængere. Holb.Hh.II.l. \\ om per-

soner: pak; rak. de Kulsviere ere ret

noget insolent Kram. Rahb.LB.II.453. hen-
des Familie, det stolte Kram. Hrz.XVIII.
234. De sagde altsaa, at han blev gam-
mel, de glædede sig, det Kram. Tandr.K.
12. jf.: vi Mennesker er noget Satans
KramlVBeck.(MPont.DK.130). *Araber og
Tyrker, det Tyve-Kram, |

End rives

om mit (d: Nilens) Rige. Grundtv.Krøn.o.
30 6) (fra nt. kraam, jf. mnt kram, holl.

kraam, egl.: forhæng omkr. barselseng ell.

barneseng; udviklet af grundbet. „telttag", se

ovf.) t barselseng. Der gaaer en Kone
paa sidste Nip, og der er een kommen i

Krammen (Barselseng). Lægen.II.181.
III. Kram, et. [krem'] {vistnok egl. sa.

ord som II. Kram 3; jf. II. krambyrde samt
sjæll. krambinde, binde noget over ryggen
paa en som hos bissekræmmere (FDyrlund.

40 (Den nord.Folkeskole.1853.383). Halleby.77);

i forb. faa, have kram(met) paa kunde dog
ogs. foreligge et vbs. til III. kramme, sml. faa

(have) has, hold paa olgn. udtr. samt dial.

kramholde, holde med magt (Feilb.); dagl.)

i forb. have (faa) krammet ell. (nu 1. br.)

kram (KLars.Ci.225. Wied.LO.84) ^aa en
ell. (nu kun dial.) have ens kram (JHelms.
NV.85. FolketsNisse.''Viil865.15. D&H.
Kværnd. Feilb.), være (blive) i stand til at

50 magte, tumle, byde over en ; have (faa) magt
over en; kunne bestemme over en, faa en til

at lystre olgn. det var en daarlig Student,
der ikke kunde have Krammet paa en Ur-
tekræmmer. Wengel.Plader.(1858).34. Man
har ikke mere Krammet paa sine Folk.
Alle Love bliver traadt under Fødder.
Drachm.VF.272. Lise kunde faa Kram-
met paa ham lige saa let som hun kan
binde sit Strømpebaand. Gjel.M.44. *Han

60 mangled Krammet paa sig selv. Blaum.
StS.218.

Kram-, i ssgr. ['krum-] af II. Kram (3);

spec. (nu dial.) om købte (ikke hjemmegjorte)
ting, fx. (foruden de ndf. medtagne) Kram-
kiole (AarbMors.1921.56. Feilb.), -Uæåe
(Goldschm.VIL27), -lærred (Moth.K328.
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OeconJourn.1758.180. SvendbAmt.1918.34.
AarhLollF.1926.2), -nathue (Adr}ysl762.
8p.l6).

Mrambambnli, subst. [krBm'bam-
buli,-boli] (dial. Krabambel, en. Feilb.BL.91.

Feilb.). {fra <y.krambambuli, ty.dial.kram-

bambel; af uvis oprindehe; jf. HSchroder.

Streckformen.(1906).208ff.) 1) (især foræld.)

brændevin; især om en slags kirsebær-

brændevin, fremstillet i Danzig (jf. Gylden-
vand^; ogs. om den enkelte snaps. *Min
Roe er mig et Monarchi,

|
Der flyder med

€hrambambuli. Stub.83. tre (flasker) af den
røde (vin) har jeg tømt for min Per-
son, med en Tilsætning af ni Sopkener
Crambambuli. Kbh.'s Aften - Postal 1782. 5.

sp.2. JBaden.FrO. SaUXIV.602.\\ (lign. for-

mer paa ty.) i udindet form (i drikkeviser

olgn.). *Han (o: Napoleon) med sit hele
Compagni |

Drak sig et Glas Krambam-
buli. I

Crambam-bam-bambuli —
| Cram-

bambuli. Miniatur-Ariebog. III. (1838).253.

2) (dial.) rus. Feilb.(u.kTabsimhe\). 3) (sj.)

ved spøg. tilknytning til Karambole, ka-
rambolere. Karambolage brugt som ud-
raab, naar man karambolerer i billard.

*Den Bal (o: i billard)^ den ligger rart

for mig.
I
(støder) Pas paa — Krambam-

bulil Oversk.1.72. 4) (sj.) brugt som adj., i

forb. den er krambambuli, den er god,

fin. Kjender De Historien om Svenske-
ren og hans syv Kjærester? . . Ikke? Saa
skal De s'gu have den? Den er krambam-
bolil CMøU.LM.97.
kram-binde, v. se u. III. Kram. -bod,

en. (nu kun dial. -bo. Kom Grønneg.I1.12.
Stub.124. Adr.^y6l762.sp.l2. jf. Feilb.). flt
-er ell. (nu næppe br., jf. dog Feilb.) -e

(Holb.Ep.IV.95. Borrebye.TF.658). (jf.-lade
samt Kræmmerbod; i rigsspr. nu foræld, ell.

(1. br.) spøg., nedsæt.; jf.: Jordet) taber sig,

og bruges ikke mere i Kbhvn. " ievm.j
hod ell. butik (med kram). Befindis nogen
Kramboeder at opslaa, eller noget paa
Helligdag fal at holde, have forbrut hvis
der kiøbis og Sds\g\s.DL.3—9—2. (han
gaar aldrig) i Kramboden, og tar en Klæd-
ning op for sig selv, hånd jo ogsaa tar en
Kiole eller, reverenter talt, et Skiørt op
for mig. mib.Bars.(1731 ).II.7. PAHeib.É.
385. Krambodens forunderlig blandede
Atmosfære af Sild, Kaffe, Tjære og Manu-
fakturvarer. Bergs.GF.1.254. Jørgen . . var
udpeget til at overtage Kristoffers Kram-
bod, naar hans Mester døde. Bønnelycke.
(BerlTid.^^lA926.Sønd.l.8p.2). Feilb. \\ bil-

ledl. Det var at ønske, at andre Lærere .

.

vilde følge Socratis behagelige Lære-
maade, i steden for at lade sætte Skildt
ud for deres philosophiske Kramboder.
IIolh.Hh.IL493. talem.: Der er alt Mér i

Kramboden, end som i Vinduet staar (o:

om stille, betænksomme mennesker).Mau.5021.
-bod-, i ssgr. ('-bo-. vAph.(1759). jf. Feilb.
samt sjælt. Krampesvend. OrdbS. — sj.

-bods-. Krambodsfolkene. Riget.^''U1912!2.

sp.3). (nu især foræld, ell. dial.) til -bod;
/'x. Krambod-dreng (Holb.Ep.IV.214. Høysg.
S.342. Sibb.II.177. MO. Feilb.), f -dukke
(d. s. s. Kramdukke. Moth.K327),-kar\ (Pram.
I..371. Feilb.), -leje (Moth.K327. VSO. MO.),
-skilt (PAHeib.US.560), -skur (Moth.K327.
VSO.), -svend (Moth.K327. Hersl.TT.II.81.
Drachm.STL.165. Pont.BH.54. Feilb.), -tøj

(nu næppe br.: d. s. s. -vare. Moth.K327.
10 VSO.), -vare (Moth.K327. VSO. Bergs.QF.

1.250).
Krambolage, krambolere, seKa-

rambolage, karambolere.
I. K.ram-byrde, en. (dial.) egl.: kram,

som bissekræmmeren bærer paa ryggen ; bylt,

pakke osv., der bæres paa ryggen (jf. II.

-byrde;. OrdbS.(sjæll.). II. -byrde, v. (jf.

I. -byrde; dial.) anbringe (og fastbinde) en
bylt olgn. paa ens ryg; især refl. vi har en

20 Fjerdingvej at slæbe vore Kofferter paa
Ryggen. Saaledes krambyrdet og godt
forpustet ankommer vi omsider til en
gammel Rejsestald. Cavling. (Pol.^^111919.8.

sp.3). OrdbS.(sjæll.). -dukke, en. (nu
kun dial.; jf. Kramboddukke ovf.) legetøjs-

dukke; i sammenligninger ell. billedl., om per-

son (især kvinde), der er pyntet, opstadset

(med købte sager), Moth.K327. (han) var
en Kram-Dukke, med et gladt Jomfrue

30 Ansigt. Biehl. Cerv. LF.I.112. VSO. MO.
Hun er en kramdukke.Zns<.Or<l8pr.nr.4650.
Feilb.

Kramfitter-knasi, et. [krBm'fidar-]

('Komfitter-. Ekstrabl.'ysl928.6.sp.5). (i. led

maaske spøg. omdannelse af Konfiture ell.

Konditor; jarg., vulg.) dels: lækre sager;

lækkerier; noget sødt, dejligt; spec. (jf. Knas
sp. 804*^) om erotisk tilnærmelse, samleje;

dels som ubest. udtr. for noget urigtigt, galt.

40 BerlTid.^'lil928.3.sp.2.

Kram-gods, et. (nu næppe br.) d. 8. s.

II. Kram 3 (jf. -vare;. Moth.K327. Slange.

ChrIV.68L VSO. -handel, en. O/- Kræm-
merhandel; nu 1. br.) varehandel (især en
detail). I store Stæder have Kræmmerne
Laug, og enhver, som ei er i Lauffet,

maa ikke drive Kramhandel. HandelsO.
(1807). 90. (Lydiens folk) ere de første,

der have drevet Kramhandel. FFalken-
50 stjeme.Over8.afHerodot.I.(1897).86. -hand-

ler, en. (jf. -handel samt Kræmmer; nu
1. br.) kræmmer, i flere af de danske Kjøb-
stæder (havde man) endnu ikke . . et

egentligt Vertshuus, men maatte tage
ind hos een eller anden næringsdrivende
Borger . . sædvanligviis var det Apothe-
keren eller Kramhandleren. ÆTOAwd. IF.
III. -hat, en. (til III. kramme 1; l.br.)

jægerhat med rundtløbende skygge, som efter

60 behag kan slaas op fortil, bagtil ell. paa si-

derne, og som kan krammes helt sammen i

haanden. Saa fat i Kramhatten da og ud
med Bøssenl Fleuron.KO.146. -holde, v.

se u. III. Kram. -kiste, en. en bissekræm-

mers kasse, kiste med varer (beregnet til at

bæres paa ryggen; jf. -kurv i;. Moth.K327.

XI. Rentrykt ^o/, 1929 18
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(eventyret var) komraet som Bissekræm-
mer, havde aabnet Kramkisten og ladet
Silkebaand flagre. HCAnd.V11.275. hans
Fader havde rendt . . rundt med Kram-
kisten paa Ryggen. Pont.LF.11.110. Feilb.

Brenderup.§liy. || billedl., om hvad der inde-

holder en blanding af meget forskelligt; „rode-

butik"; ofte (dagl.) i forb. hele kram ki-
sten, alt; hele molevitten; hele „bidikken"

(jf. -pose slutn.). Her hændtes os . . at

den ene af Hestene styrtede i Vandet og
slæbte den anden Hest, Vognen, os og
hele Kramkisten efter sig hovedkulds ned
i Floden. PO'Brøndst.RD.73. [SHeegaard.J
EtHandelshuus.(18?l).149. Den klare og
nøgterne ioniske Forstand rydder op i Fol-
kemedicinens Kramkiste afMystik og Over-
tro. JL Heib. AfLægemidlernes Hist. (191 7).

103. Feilb. om hukommelsen (jf. Hukom-
melseskistej; Naar man saadan først be-
gynder at rode rigtig op i Kramkisten,
falder der altid flere Bekjendte ud paa
engang. Jeg tør vædde med Dem, om
hvad det skal være . . at jeg saa Deres
Ansigt ombord paa Skibet den Aften.
Drachm.KK.89. -kurv, en. 1) (nu 1. br.)

kurv, hvori bissekræmmeren bærer sine varer
omkring (jf. -kistej. Moth.K327. Bisse-
kræmmeren (traver) med sin Kramkurv
paa Ryggen. VVed.BB.178. \\ billedl. enhver
seer straxen hvad Malm (de vise) er af,

naar de begynder at aabne deres Kram-
Kurve. Hørn.Moral.1.44. 2) (dial; jf. Bag-
kurv 2^ i forb. slaa en kramkurv olgn.,

slaa en kolbøtte. Feilb. f -la<le, en. {ty.

kramladen) d. s. s. -bod. Fruentimmer kand
(i Paris om vinteren) sidde den heele Dag
. . udi deres Kramlader uden Ya.rme. Holb.
Ep.iy.59. Bagges.DV.IX.94. f -lagen,
et. 1) stykke sejldug, som spændes ud over
en krambod. Moth.K327. VSO. 2) stykke
lærred, brugt til at pakke varer ind i. Moth.
K327. -lærred, et.seovf.sp.272^\ -mar-
ked, et. (foræld.) marked, hvor der sælges
forsk, kram (mods. heste- og kvægmarkeder
olgn.). EPont.Atlas.IV.97. Goldschm.VII.26.
Afholdelse af Krammarkeder bortfalder
med Udgangen af Aaret 1882. LovNr.73
^yd873.§7. JVJens.NH.185. Feilb.

I. H.ramme, en. se I. Kram. II. kram-
me, V. {til I. Kram; dial.) lægge kram-
me(r) om (træsko), (han) gjorde hende
saa mange Tjenester, han kunde. Han
krammede hendes Træsko. AntNiel8.Strø-
gods.(1870).74. D&H. Thorsen.154. Feilb.

III. kramme, v. ['krBma] -ede. {ænyd.
d. s., SV. kram(m)a, no. "kramme, jf. oldn.
kremja, klemme, ty. dial., mht. krammen,
gribe med kløerne, eng. cram, stoppe, proppe
(oeng. crammianj; i aflydsforhold til ty.

krimmen, gribe med kløerne, oht. krimman,
oeng. crimman; j/. kramse; besl. m. I. Kram,
n. Krampe)

1) klemme fingrene sammen om;
klemme, knuge, presse ell. krølle med
fingrene. \a) m. obj. Hvem der dog

endnu var et Barn, og kunde klappe,,

kramme, suge dem (o: bryHterneJ\Ew.(1914).
IV.296. (han) krammede mig om Armen,
saa jeg kunde mærke det. Blich.lV.418.

*Han vendte sig, og snoede sig, og kram-
mede sin Hat. Winth.D.242. *Vær forsig-

tig og giv Agt,
I

Indenfor er Noget lagt,
|

Som Du ei maa kramme, |
Det er til Din

Kmvae.PFaber.VV.118. Passagererne (i

10 sporvognen) vender og krammer deres Avi-
ser. JFJen«.OJ^.^05.

II
i forb. m. præp.-ledf

adv. (jf.bet.l.s) ell. præd. (man) lader Frug-
ten blive saa ganske moden, at den raad-
ner, man kramer den da itu mellem Uæn-
derne. Fleischer.HB. 283. jeg krammede
den ene Sommerfugl ihjel efter den an-

den. Bowel.Br.303. Fru T. krammede ner-

vøst sit Brød til Smuler. EBrand.UB.246.
jf.: fik hun kuns Lov at komme til Gaar-

20 den igen, sætte Foden paa sin egen Grund,,
da skulde hun kramme Kløerne i og klynge
sig til den.Rørd.Vi.l82. 1.2) uden obj. (Thor-

valdsen) krammer derpaa lidt (paa leret)^

og see : der er en Næse I RudBay.EP.II.
115. (han) stod og krammede meget mis-
tænkeligt med et af den unge Dames Lom-
metørklæder. Det var aabenbart hans Hen-
sigt at benytte et ubevogtet Øjeblik til at

stikke det til sig. Tops.2.204. Herluf sad
30 og krammede om Stolekanten: Der er jo

intet sket endnu. Bang.S.313. Man skim-
tede højst en Haand, der krammede i Sy-
kjolen. /SMcA.S.Jf^4. 1.3) i særlige forb. m.
adv. kramme af, (nu næppe br.) presse

vædsken ud af. VSO.I.80. kramme (en

hat) ned, bøje hatteskyggen ned. jf: 'Ta-
gene hænger mod Jord som en nedkram-
met Hsit. JVibe.Rullesten.(1918).15. kram-
me (en hat) op, bøje hatteskyggen op.

40 Hatten er krammet op.Bogan.1.78. jf.:
Dér staar han (o: urhanen) paa den lille,

bare Græshøj i en sort, kogende Klump
med ildrød Krone, der lyser i Morgen-
graaet. Halen er helt krammet op, ligger

ind over Ryggen, visende den hvide Bag-
flade siiYiiten.BT.^y6l922.3.sp.l. kramme
sammen, knuge ell. (nu især) krølle sam-
men. Moth.K329. Langebek.Lex.K315a. han
krammede brevet sammen og smed det i

50 kakkelovnen
j
kramme (ethrev olgn.) ud,

(1. br.) folde, brede ud. (han) krammede
. . Brevet febrilsk mellem sine Fingre,
krammede det igen ud og stak det om-
hyggeligt i sin Brystlomme. i>rac^»n.F.I.

447. Tandr.K.4.
2) m. h. t person (levende væsen): føle

paa, beføle, kryste (paa en voldsom

maade); især (talespr.) om erotisk handling

(jf. H. klemme l.i slutn.). kramme en pige.

60 Moth.K329. Saae den herværende sorte

Tvee-Tulle, en Morer, geburtig i Africa,

som lader sig see og kramme for en shil-

ling. Klevenf.RJ.164. unge Piger, som kys-

sede og krammede deres Veninder. CJ/ø?^

PF.402. Satans Tøse . . de gaar forbi, som
om man var Luft, og saa kunde man endda

I
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nok faa Lov at kramme dem, naar man
blev alene med dem. JVJens.D.2. Der kom
hun og forpagterens karl, som krammede
hende over det hele. AiikerLars.VS. 42.

kramme en over, (nu næppe br.) beføle

en overalt. VSO.
IV. kramme, v. ['kr-Bma] -ede. (ænyd.

kramme ud; fra ty. kramen ('auf-, aus-,

hervorkramen osv.); afl. af II. Kram) 1) i

forb. m. adv. ud ell. (nu 1. br.) frem, op:
lægge frem som paa en butiksdisk;
rode frem af et gemme olgn. kramme alle

sine Vare ud. YSO. (han) krammede en
heel Hob skjønne Sager frem (af sku/fen).

Winth.IX.93. Han foer op og ned af Hyl-
derne og krammede meget mere op, end
jeg havde Brug ioT.Hostr.G.74. (han) ha-
lede en Kasse frem og krammede ud af

den et helt Laboratorium. Drachm.F.1.121.
Feilb.

II
især billedl.: lægge sin viden for

dagen paa en brammende maade;
rykke ud med alt, hvad man ved om
noget, dersom jeg lod Dig blive ved hver
Gang Du begynder at kramme Din Viis-

dom ud, saa gav Du Dig hverken Stunder
til at sove eller spiise.jBie/iZ.Z)^.iJ/.i 77. hun
løber paa sin Fod til Hovedstaden blot
for at faae krammet sin Hemmelighed ud.
Kierk.VI.231. (det) var infamt at skulle
kramme sit Inderste ud paa Tryli. Knud
Pouls.U.42. uden obj., i /"orft. kramme ud
ell. (1. br.) op (H Wulff. Den da. Rigsdag.
(1882).131) med ell. (I br.) kramme ud
om (FRMøll.ES.180) noget, snakke op om;
udbrede sig om; diske op med. han kram-
mede ud med Dagens Hændelse. -Brifcs-

holmJS.151. paa Vejen havde han fortalt

hende, at han ikke — elskede hende mere
. . Ulykkelig gik hun ved Siden af ham,
medens han roligt smilende krammede ud
med det. JVJens.D. 137. 2) f kramme
noget hen, bort olgn., gemme bort. *et
Mon i Lykkens Pulter-Kammer,

|
Hvor-

til i Trang man undertiden tåer,
|
Men

siden hen i Pialtekrogen krammer,
| Og

ligge der paa Hylden laer. TBruun.S.251.
3) {ty. in, unter etwas kramen; nu vist

alm. følt som hørende til III. kramme 1.2;

1. br.) i forb. m. præp. blandt, i olgn.: rode.
•Den Finger selv . . | Maa nu besudle sig
med Blæk

| Og blandt Papirer kramme.
Winth.I.184. *„Nei,'* grinte Kjæmpekarlen

|

Og krammed i sit Haar,
|
„Til denne Ravne-

rede
I
Ei Klokkeklangen naaer."sa.Hi^.^^O.

hun rev en Kommodeskuffe ud og gav
sig til at kramme i den. Gjel.M.264.
Krammeri, et. [krBma'ri-] flt. (nu

næppe br.) -er. {ænyd. kVamerie (Kalk.V.
610); fra mnt. kramerie, jf. ty. kramerei,
kråmerei (se Kræmmeri^; afl. af ty. kra-
mer (jf. æda. krambærgatæ. RibeOldem.67),
se Kræmmer) egl. om smaavarer, kram
(II.3). alle de smaa Krammerier, som man
fører hiem fra QhmK.JSneed.VI.llO. \\nu
kun (især dial.) i videre anv.: sager; stads;
kram([I.^). Biehl.DQ.IV.186. min Engel,

min Skat, mit Hierte, min søde lille Dukke,
og andet saadant forliebt Krammerie.
Skue8p.V.211. Ing.EM.II.66. hans Respekt
for det latinske Sprog blev . . saa ringe,
at han hellig lovede sig selv, at hans
Børn aldrig skulde faa noget med det
Krammeri at sk&ffe. Bergs.FS.lI.172. „Kø-
rer De aldrig med Jærnbanen?" — «Nej,
det nymodens Krammeri skøtter jeg ikke

10 oml " Wied. MenneskenesBørn. I. (1894). 44.
Feilb.

Kram-nellike, en. (nu næppe br.)

kryddernellike. vAph.(1772).III. VSO.
kramoisin, adj. se II. karmesin.
Kramp, en. se I. Krampe.
Kramp-, i ssgr. se Krampe-, -aal,

-aare(t),seKrampe-aal,-aare(t). -agtig^,
adj.[kTismh^aiqdi](nunæppebr.krampe:Tode.
V1.17°2. 0ehl.0en.(1824).111.262. Hauch.

2(iIV.276. PalM.V.4o. MO. VThist.TV.1.72).

{jf. holl. krampachtig, ty. krampfhaft, -ar-

tig, t krampfåehtig) 1) som hører til ell.

minder om krampe(trækninger). man maatte
ynkes over deres elændige Tilstand, naar
man uformodentlig hører deres Achl 01
og afbrudte Talemaader, naar man ikke
tillige mærkede, at disse krampagtige
Tilfælde ere . . selvgiorte, med koldt Blod,
efter Konstens Regler. LTid.1761.83. en

30 krampeagtigAsthma.Gi^^e.0.^05.jf-Kram-
peve: Krampagtige Veer . . Myoclonia
uten.KliniskOrdbog.(1921).130. jf.: Dyvels-
dræk (bruges) til at fordele Krampagtig-
heder i Underlivet hos Modersyge. J.a-

skow.A.84.
II
især om bevægelse (gestus, mine-

spil): konvulsivisk. Den Gamle . . knyttede
Haandenkrampagtig.7w^.L-8.IF.i86.„Hvad
var det?" raabte Robespierre med et Ud-
tryk af krampagtig Angst. Hauch. VII.228.

40 *Med Armen ud nun slog, | Og kramp-
agtigt Benene I Op under sig drog. Winth.
HF.287. (han) brast ud i en krampagtig
Latter, der umiddelbart slog over i Graad.
Schand.TF.II.9. || (i) billedl.: overspændt; for-

ceret; tvungen. De krampagtige Anstren-
gelser, man i vore Dage møder — især
paa de forskellige Landes „frie Udstillin-

ger**— for at undgaa Banalitet . . føre til .

.

kuriøse Resultater. CLange.NF.133. Kingo
50 kan blive krampagtig i sine udtryk efter

vor smag. Chr Ludwigs. Kingo. (1924). 78.

mange flere vilde have betegnet det nye
i (Johs. V. Jensens) Stil som lutter Kramp-
agtighed og SvvLlst. Rimest.DF.il. 2)

(sj.) om person: som har (ell. er tilbøjelig til

at faa) krampe, feberagtige og krampe-
agtige Patienter. TocZe. y/.i 7^. -drag, et.

se Krampedrag.
I. Krampe, en. ['krBm&o] (nu kun

(>odial. Kramp. LTid.l7o4.61. Feilb.). flt. -r

(se u. bet. 1). {ænyd. kramp(e), æda. krampsd
(Harp.Kr.68.172), sv. kramp, wo. krampe;
fra ww^. krampe, osax. kramp(o), jf. oht.

krampf(o) (ty. Krampi), fr. (laant fra ger-

wiawswjcrampe, ew^.cramp; fcesi.w.II.Kram-
pe, krap, krum, krympe) 1) sygelige,

18'
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uvilkaarligc sammentrækninger af
muskler, der normalt er undergivet
viljens herredømme; konvulsioner;
krampetrækninger; ogs. (uden for fagl.

spr.) om sygdom, der ytrer sig i saadanne
sammentrækninger, fx. epilepsi, stivkrampe.
Om en Hest faar Krampe. HesteL.(1703).
B8r. Apot.(l?91).S42. ('Awn; laae .. i Kram-
pe, og talede vildt. Oylb.1.90. billedl.: Næ-
ste Morgen . . vågnede jeg ved den Krampe
som gennemrystede Skibets Skrog idet
Hjulene hakkede. Børd.TB.127. (Hermann
Messe) har aldrig ekstatisk Krampe i denne
Bog. TomKrist.(PoUVa923.7.sp.6). \\ i hest.

f., om det enkelte (sygdoms)tilfælde, anfald
ell. (nu næppe i rigsspr.) som sygdomsnavn.
en Florentinsk Medici Raad til at hielpe
ved udvortes heelende Middel, Krampen
og den slemme Syge. LTid.1724.861. JC
Lange.B.loT. *Forfærdet slap Hr. Strange

|

Den Sovendes Haand.
| Strax løstes hen-

des Lemmer | Af Krampens spændte Baand.
Winth.HF.230. Krampen . . holdt op og
Legemet blev blødt og bøjeligt igen. JP
Jac.I1.260. Feilb. krampen drager
(trækker) mig ('trækker med mig. FeUh.),

(jf. III. drage 2.8 ; nu sj.) jeg har krampe-
trækninger. Moth.K362. Jeg merkede og,
at den gandske Hemmelighed af hans ind-
bildte Høflighed bestod ikkun i nogle
latterlige Legemets Ophævelser, som af

een der bliver dragen af Krampe. XTid.
1731.707. *hun griber efter Guldet,

| Mens
Krampen trækker alle hendes Fingre. Ri-
ber.I.208. *Hans hele Legem sittred

| Og
Krampen drog hans Arm. Winth.HF.273.
VSO. krampen tager ('griber. ^S^am.i.

9

(Chr.VI afvig.)) mig, (nu især dial.) jeg
faar krampe. Thiele.111.92. Feilb.

\\ (1. hr.

i alm. spr.) i fit., om de enkelte trækninger
ell. tilfælde. Oehl.VI.141. *I vilde Kramper
leger hver en Muskel. Hauch.DV. II. 137.
Epileptikerne . . vide aldrig noget om de-
res overstaaede Anfald af Krsnnper.OBloch.
D.^1.52. Barnet ligger i frygtelige Kram-
per. Pont.FL.291. 2) f >f forkortelse for
Kramp e-fisk, -rokke. Moth.Conv.K214.

II. Krampe, en. [^krismbQ]flt. -r,(ænyd.,

SV., no. d. s.; fra mnt. krampe, jf. osax. kram-
po, oht. krampf (ty. krampe), eng. eramp;
oesl. m. I. Krampe; jf. I. Kram) 1) (især

^) jærnkrog, der kan fastholde noget;
især om lille jærnhue, hvis parallelle til-

spidsede ender kan slaas ind i noget; spec.

om (hver af) to saadanne jæmbuer, der bru-
ges ved ajlaasning med hængelaas. *der
sad Laas og Krampe

|
For Havens under

dør. Cit.l730.(Thott4'*1525.117). derpaa luk-
kede L. ikke blot Døren . . men satte oven
i Kjøbet en Krampe og en Hængelaas
d.erior.Hauch.III.247. saa var han uvis,
om Jernstangen var sat for Døren, om
Krampen var for Skoååerne.HCAnd.VI.
318. Butiksklokken . . hang (død) i sin
Krampe. ORung.P.177. *Svagt rører sig
Haspen

i
paa Vinduets Krampe. KWiin-

stedt.Vejene.(1914).44. jf: Døren . . var
kun lukket med en Krampe af Seilgarn.
HCAnd.IV.118. 2) (nu næppe hr.) spænde
paa bog. VSO. 3) (jf. L Kram; nu især
dial.) gjord paa træsko. LTid.l723.122.
OrdbS.(Falster). 4) (fagl, især foræld.) et

slags spænde, hvorved hatteskyggen (især paa
trekantede hatte) kan fæstes op; hattekram-
pe. Gram.Nucleus.33. trekantede Hatte med

10 gnlKrampe.PNSkovgaard.B.153. CHHolten.
0.7. *Du (o: en søkadet) har jo stor Lyst
. .

I
Til den lille Dolk og den mørkeblaae

Dragt
I
Og Hatten med gylden Krampe.

Holst.D.II.169. Scheller.MarO. Hatten (skal)

være forsynet med en Fjederkrampe
af Gulåtraad. MR.1783.904. trekantet Hat
med Guldkrsimp e.PAHeib.E.278.

in. O krampe, v. [krismhé] -ede. (Jf.
ty. krampfen; til I. Kramp'e; I br.) refl., om

^muskler, hænder olgn.: have krampetræk-
ninger; bevæge sig (som) i krampe; især
i forh. m. adv. ell præp.-led: trække sig
krampagtigt sammen; gribe kramp-
agtigt fat. Bagges.NblD.40. Da krampede
sig min Haand sammen af Harme over
at jeg havde mistet alt hvad der var mig
kiert. Oehl.ER.116. Han lod dem Minutter
igennem holde de tunge Geværer udstrakte
i stiv Arm — indtil Skulder og Albu knir-

20 kede og bulnede, og Musklerne krampede
sig. AKohlMP.1.259. hans Hænder kram-
pede sig i hm&nåen. BerlTid.'^*/Al925.M.
2.sp.2. krampe sig fast, (nu næppe br.)

klamre sig fast. *Du slig os I nar du
prøvt et bedre Raad til Liise,

|
End det

at krampe dig ved denne Tanke fast.

Rothe. Menneskets Bestemmelse. (1779). 191.

Hvormed skal jeg krampe mig fast? med
den bævende Fod? med den zittrende

40 Haand. Bagges.DV.IX.286. \\ i præs. part.

der foer lange, bølgende Skælv igennem
ham . . hans Hænder fløj krampende om-
kring. AKohl.MP.III.301. Hoben af kram-
pende og dræbte, smsf.585. AlhDam. Mel-
lem de to Søer.(1906).201.

IV. krampe, v. [^krismbo] -ede. (Jf. ty.

krampen; til H. Krampe) 1) (7iu næppe
br.) til n. Krampe 1: sætte krampe i ell.

lukke, fastgøre v. hj. af kramper. Moth.
50 K362. VSO. krampe noget fast. MO. D&H.

II
især i forh. m. adv., i udtr. for at borttage

ell paasætte krampe (aahne, lukke for noget).

krampe af. Moth.K363. *(hun) Kramped'
saa Døren til, inden hvilken han (o: hun-
den) peeb og han kraåseål Pram.(Riber.
11.39). Kramper i . . paa. VSO. 2) (nu
1. hr.) til II. Krampe 4, i forh. krampe
(en hat) op, hæfte hatteskyggen op v. hj. af
en krampe (jf. opkrampej. VSO. MO. D&H.

(>o AClod-Hansen.Jagtskydning.(1923).27.
Krampe-, i ssgr. ('Kramp-, se u. Kram-

pe-aal, -aare(t), -drag; nu kun i ssg. kramp-
agtig). af I. Krampe 1 (jf. dog -baand, -træ-

sko;, -aal, en. (Kramp-, vAph.(1772).III).
(nu næppe br.) Jf d. s. s. -barryg. vAph.
Nath.IV.473. VSO. MO. -aare, en.
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(i Kramp-. vAph.(l?64). Lcth.(1800)), (efter

ty. krampfader; nu 1. br.) aareknude. Moth.
Conv.K215. VSO. MO. Sal.X.992. ||

hertil

Krampeaare-brok (d. s. s. Aarebrok. Fanum.
410). -aaret, adj. (f kramp-. Leth.(1800)).

(jf. -aare; nu næppe br.) som har aareknu-

der. Moth.K362. VSO. -agtlg, adj. se

krampagtig, -anfald, et. anfald, tilfælde

af krampe (epilepsi osv.); krampetilfælde.

han var falden om . . i et Krampeanfald, i'o

Bang.SF.10. Flere Gange under Svøm-
ningen (over Kanalen) fik hun K.T2imi^edin'

iaX(i.BerlTid.-V8l928.Aft.8.8p.6. f -baand,
et. [II] „kaldes smalle jernskinner, som
settes på allehånde trækar, for at holde
båndene fast." Moth.K862. VSO. -bar-
ryg, en. ^ elektrisk aal, Gymnotus elec-

tricus (jf. -aai;. SaUII. 693. -draaber,
pi. (især apot., med.) om spirituøse ell. van-
dige opløsninger af krampestillende midler. 20

FolkLægem. I. 39. III. 61 f. Sal.'XI V. 603.

-drag, et. (f Kramp-. Bagge8.IV.202). (jf.

I. Drag 1.8; ww næppe br.) d. s. s. -trækning.
Moth.K362. Krampe-Trækninger omkring
Munden, som undertiden betage det gand-
ske Legeme, og forvandles til almindelige
Krampe-Drag. Eottbøll.S.42. *(han) rysted

|

Ret som i Krampedrag.PMø^/.J.79. MO.
-dragen, -draget, part. adj. (nu næppe
br.) d. s. 8. -trukken. Moth.K362. JBaden. 30

DaL. Leth.(1800). -fisk, en. Jt (nu næppe
br.) d. s. s. -rokke. Moth.Conv.K214. vAph.
Nath.IV.473. MO. -graad, en. voldsom,
krampagtig graad (fx. hos hysteriske perso-

ner). Taarer brast ud af hans Øine; det
var Krampegraad, han hulkede høit.HO
And.ll.270. Saa faldt den skjønne Dame
i Krampegraad. 5c/iancZ.Ii^.5-2i. -grin, et.

(jf. -latter; sj.). JVJens.NH.109. -græde,
V. (jf. -graad; sj.). Det nytter ikke at tale 40

til et Barn . . saalænge det endnu krampe-
græder. Tidsskr.f.Aandskultur. 1902/03.203.
-hoste, en. (med.) om krampagtig hoste

ell. (nu især) om kighoste. Herholdi.RH.4.
Panum.381. -knnde, en. i) (jf. Knnde
sp.895^'' ; nu sj.) muskelknude, fremkommet
ved krampe. Moth.K362. VSO. MO. Jeg .

.

følte mine Muskler strammes som Krampe-
'knudeT.Buchh.UH.185. 2) (sml. Knude sp.
892^^ og Krympeknude; dial; jf. „Me^et 50

alm. paa Landet og her i Kbhvn." Levin.)
mor, baand med knuder paa, der bindes om-
kring et lem, hvori der er krampe ell. gigt,

og som menes at kunne ophæve lidelsen. VSO.
NordsjællFJII.26. Kværnd. Feilb. -kolik,
en. (vet.) krampagtig, smertefuld sammen-
trækning af tarmen hos heste. LandbO.III.
i56. -latter, en. voldsom, krampagtig lat-

ter (især hos hysteriske personer) (jf. -grin^.
Ing.EF.V.131. Schavd.F.4.51. -malle, en. 60

Jf elektrisk malle, Malapterurus. VSO. Sal.*
XVI.482.
Krampen-sten, en. se Kampesten.
Krampe-rokke, en. >f rokke af fa-

milien Torpedinidæ; især om slægten Tor-
pedo: elektrisk rokke (jf.-fisk og I. Krampe 2).

Cuvier.Dyrhist.1.340. SaVXX.292. -slag,
et. (især gldgs. ell. dial.) anfald af krampe
(epilepsi og lign. krampesygdomme). Aaskow.
A.ll. *Braddød tidt

| Traf stærkest Mand,
som segned for et Krampeslag. Oehl.Aml.
196. OLBang.T.43. han vilde faa et Kram-
peslag af Raseri, naar han læste det. Poni,
HK.43. Feilb. OrdbS.(Falster), -smil, et.

(jf. -grin, -latter; sj.). Ing.EF.II.149. -stil-
lende, part. adj. (især med.) som stiller,

ophæverkrampe. Cardamineblomstres kram-
pestillende Dyd. Tode.ST.II.80. VSO. MO.
Sal.X.992. -stridig, adj. (nu næppe br.)

d. 8. krampestridige Midler. OHMynst.
Pharm. 1. 448. Nye Hygæa. I. (1823). 238.
-styrke, en. (nu næppe br.) voldsom,
krampagtig kraftanspændelse. *Med den
Fortvivltes Krampestyrke greb hun

| Sit

BsiTn.Rahb.Skuesp.1.336. K. greb den frem-
strakte Haand og knugede den med Kisim-
Y>estyTke. lng.EF.IV.141. MO. -syg, adj.

(1. br.) som lider af krampe (epilepsi osv.).

MO. Barnet var et lille, krampesygt Væ-
sen, som ingen Omsorg kunde faa til at

trives. Søiberg.LL.250. -tag, et. (sj.) 1)

(jf. krampen tager mig u. I. Krampe l)

om anfald af (ell. mindende om) krampe.
det kvælende Krampetag, hvormed Graa-
den og Asthmaen greb hende. JakKnu.
GP.188. 2) krampagtig anstrengelse, alle

hans Sjæls Evner forenede sig og tog
Krampetag for at fostre en Idé, der kunde
løfte ham . . op over al Dumheden og
Hovmodet. MMøller.Der erRuner—.(1904).

12. -tilfælde, et. d. s. s. -anfald. VSO.
(hun) græd og rystede, som om hun skulde
faae et Krampetilfælde.PlForm.i>ci^orwM/'-
tige.I.(1857).41. -trukken, part. adj. (jf.
-dragen; nu næppe br.) fortrukket, sammen-
knuget af krampe. *Den dræbte Greve laae
med rynket Bryn, | Med Haanden paa sin

Vunde, krampetrukken. Bagger.11.39. bil-

ledl.: *Hin Taaretids det krampetrukne
Billed I I Evald vi med Taarer se frem-
stillet. Grundtv.PS.IIL10. -træk, et. (nu
8j.) d. 8. 8. -trækning. vAph.(l?64). Barnet
laae i hæftige Krampetræk. Gylb.JI.97.
Krampetrækkene begyndte saasmaat K1.6.

JohsSteenstr.CJ.100. jf.: rasende Krampe i

mit Legeme, og tidoppelt rasende Krampe-
træk i min Siæl. Bagges.DV.X.164. -træk-
ning, en. sygelig, uvilkaarlig sammentræk-
ning af en muskel (jf. I. Krampe 1, Krampe-
drag, -trækj. Rottbøll.S.42 (se u. -drag^.

En Hund man havde ridset i Huden med
dette (forgiftede) Sværd, var død i Kram-
Eetrækninger. Ing.KE.II.50. Tydeligt saa'

an det fortrukne Ansigt, Lemmernes
Krampetrækninger. JPJac.II.341. || billedl.

Forfængelige ere alle pludselige Udbry-
delser af Fryd; de ere Krampe-Træk-
ninger (Convulsioner) af en svag usund
Glæde. Lodde.NT.301. naar jeg er hos hen-
de, springer mit Liv op i en vild Krampe-
trækning. S'cAawd.F.4 9. Horn de sidste træk-

ninger før dødens indtræden; billedl., om den
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sidste opblussen, udbrud af, livstegn fra no-

get; ofte i forb. åe sidste krampetræk-
ninger, snart laa den Reaktion, han for-

fægtede, i sine sidste Krampetrækainger.
Brandts.IV.479. Næser til Embedsmænd
og Afskedigelser og sligt, det er kun et

døende Regimentes sædvanlige Krampe-
trækninger. Hørup. 1.242. de sidste Kram-
petrækninger af (hans) Kærlighed. Voll-

qaartz.P.98. -træsko, ea. (især dial.) træ-

sko, forsynet med krampe (II.3). Aakj.PA.104.
AchtonFriis.DØ.1.148. -ve, en. (med.; jf.
krampagtige veer u. krampagtig 1). den
højeste Grad af Krampeveer, den saa-

kaldte Tetanus nteri. LeopMeyer.FP.54.

t Kram-plante, en. om krydder- ell.

lægeplante (der forhandles afapotekere). Bott-

høll.BotamkensNytte.(1771).ll. -pose, en.

(nu kun dial.) pose, sæk, hvori bissekræmmere
har deres varer (jf. -sæk^. Moth.K328. Jø-
der, der løbe om og vare paagrebne med
smaae Kramposer. Stampe. VI. 86. Flere
(velstaaende) Folk her i Vestjylland . .

havde begyndt deres Løbebane med at

gaa medKramposen for Harbokræmmerne.
RibeAmt.1912.390.

|| (jf. -kiste slutn.) om
en samling værdiløse ting. Den hele Kram-
pose er ikke en Pibe Tobak værd. VSO.

I. Krams, en. [krem's] {jf. ty. dial.

krammser ofl.; sj.) \ forkortet for Krams-
fugl. *Kramsen sluger dens (o: larvens)

mæskede Krop, | og Høg jager Kramsen i

Skoven. CDangaard. Ulige Vilkaar.(1904).2.

II. Krams, et. [krem's] (talespr.; 1. br.)

som forkortelse af Krimskrams. *hvilken
Postill blev ei for lille, | Hvis alt det
Krams skulde staae deri? Bagges.1.272.
*hun gransker Skriften

| i Ringens gyldne
Baana

I

— det er kun Krams og Streger.
SMich.B.lO.
kramse, v. ['kremsa] -ede. (no. kramse;

afl. af III. kramme"; sml. kræmse, gramse;
især dial.) kramme; beføle; fingerere
ved. vAph.(1764). Hun seer ret kramset
ud. VSO. kramse en Fugl; kramse noget
fordærvet, ilfDL. Han slugte Ordene og
kramsede atter efter Vrideren (o: haand-
taget paa døren). Husog Rjem.l916.787.sp.2.
Esp.190. Feilb. sidde og kramse med no-
get, ogs. overf.: have besvær af, mas med
noget. OrdbS.(Sjæll).
iKrams-fagl, en. ['krem's-] {ænyd. d. s.

(ogs. i bet.: yndling, elslcer), no. d. s., sv.

kramsfågel; fra nt. kramsvogel, ty. kram-
(me)tsvogel; 1. led er o/i^ kranawitu, ene-

hær; egl. : fugl, der spiser enebær; jf. I. Krams)
1) \ egl. om de drosler (sjagger, sang-, vin-

drossel), der fangedes i doner; nu især (kog.,

jæg.) om drosler i alm. ell.spec.(zool.) om sjag-

ger, Turdus pilaris ^almindelig (Kjærbøll.

216) ell. egentlig ^7SO. BøvP.I.350)'kr3Lms-
fugi;. Pflug.DP.1063. *Troer du at fange
Jetter . .

|
Som røde Bær en Kramsfugl

bag sorte Hestehaar (o : i en done). Oehl.
NQ.280. Blich.(1920).XVI.122. *Det nytter
ei, mit Barn,

| Du slaaer med dine Vin-

ger
I

Som en Kramsfugl i Garn. | Det
første Kys jeg tager. Winth.HF.l63. FrkJ.
Kogeb.255.

|| f talem. (jf. Fugl 5.2). een
Spurre i Haanden er bedre end ti Krams-
fugle paa Tsiget. BiehLDQ.II.152. || dob-
belt kramsfugl, misteldrossel. Turdus
viscivorusL.Kielsen.Naturhist.11.(1809J.204.
Kjærbøll.213. BøvP.I.350. sort krams-
fugl, (nu næppe br.) solsort. Turdus merula L.

U) Wilse.B.V.191. f Lukases fLuks. Moth.L
.2i7^ kramsfugl, om oksen (som varevange-
listen Lukases symbol). Jeg bad ham til

Gæst paa een af St. Lucases Kramsfugle
d: paa en Oxe-Steeg. LTid.1738.402. 2)

overf., om person. 2.1) f det er en letfer-

dig kramsfugl, siges om en kvindekær
msinå. Moth.K330. 2.2) (nu næppe br.) om
ubetydelig, ringe person. Ved Ankomsten
vel udfrittet, efterdi mand ey vidste en-

20 ten jeg var en Kramsfugl eller en Eng-
lænder. Klevenf.RJ.157. især i forb. han
er ingen kramsfugl: jeg .. gav dem
tilkiende, at een Bormester var ingen
Kramsfugl eller Fain6.ek2ige. Rolb.Kandst.
(1731).III.5. sa.Ep.III.288. Monsr.Tartufl
jo, jo det er ingen Kramsfugl. KomGrønneg.
11.229. Erz. V.129. -fag:le-bær, et. (1. br.)

rønnebær. JTusch.343.
Kram-sæk, en. {ænyd. d. s. (Lyndsay.

30 Dialogus.(overs.l591).202v); nu næppe br.)

d. s. s. -pose. MO. -toj, et. (nu kun dial.)

købt tøj (mods. hjemmegjort tøj), manufak-
turvarer olgn. Moth.K327. Qvindfolkene
maa . . bære en Silkehue, og Trøie og
Skiørt af Kv2im-Tø\. Forordn. "^^1^783. §3,
VSO. Feilb. -Tåre, en. (gldgs. ell. dial.)

især i flt.: d. s. s. II. Kram 3 (jf. -godsj.
DL.3—8—1. (paven) sælger Kaars ligesom
Krsim-YAhrer.nolb.Kh.734. lutter Kram-

40 varer. Mousseliner, Lommetørklæder, bro-
derede med store Guldblomster. HCAnd.
IX.103. Min Farbro'er . . var af sin Princi-

gal sendt til dette Marked med et Læs
Tamvarer. Goldsehm. 11.78. Sage.*180.

Feilb. -vægjt, en. (nu næppe br.) d. s. s.

Kassevægt. KiøbmSyst.11.73.
I. Kran, en. [kra'n] (nu ikke i rigsspr.

Krane; i bet. 1: Holh.Berg.44. vAph.(1759);
i bet. 6: Feilb.). flt. -er ell. f -e ^Maste-

so krahne. Funch.MarO.II.93). {ænyd. d. s. i

bet. „trane, løftekran'', sv. kran, no. kran
(dial. ogs. krana); fra (m)nt. kran, jf. ty.

kra(h)n, eng. crane; sa. ord som mnt. krane,
eng. crane, trane; besl. m. lat. grus, trane,

gr. géranos, trane (jf. Geranium j, samt vist-

nok m. Trane; m. h. t. bet.-udviklingen sml.

lat. grus, gr. géranos, ogs. brugt om hejse-

apparat, fr. grue, trane, kran)

1) mekanisk redskabtilat løfte tunge
(^byrder og flytte dem et mindre stykke til

siden, i alm. besfaaende af et stativ, en stolpe

olgn. med et spil, hvormed en kæde ell. et tov,

hvori byrden løftes, vindes op, idet kæden
ell. tovet gaar over en blok, som er anbragt
øverst i stativet (stolpen osv.) ell. (hyppigst)

i den yderste ende af en fra dette udgaaende



285 Kran krane 286

udlægger, der alm. kan svinges til siden (jf.

ogs. Bro-, Løbe-, Maste-, Sving-, Trebens-
kran^. Moth.KSSO. den nye murede Kran
(o: ved orlog.wærftet i Kbh.)j som haver
Anseelse af et stærkt Taarn. EPont.Atlas.
11.212. en stor nye complet Kran til at

hæve Tømmer og Steen med. Adr.'^/el762.

sp.lO. *Viljer løftes ej med Kraner,
| og

Hjerter renses ej ved Damp. Rich.III.171.

•En lossed Kaffe, og En laded Flyndere,
|
lo

Tridserne hvined og Kranerne knaged.
Drachm.D.26. KuskJens.Søm.58.

\\ flyden-
de kran, kran monteret paa en pram til

brug ved skibsmonteringsarbejde olgn. (jf.
Kran-fartøj, -skibj. Bardenfl.Søm.11.182.
SaUXIV.60é.

II
kørende kran, en paa

hjul hvilende kran, der kan bevæge sig paa
skinner i gulvet ell. jorden; kørekran. Uhel-
digvis faldt han lige foran Sporet til en
kørende Kran og fik venstre Arm ind 20

over Sporet. I det samme kom en Kran
kørende. Pol.^Viil928.10.sp.l.

2) t vægt til at veje meget tunge ting
paa, konstrueret paa lign. maade som en
løftekran; i videre anv.om offentlig bygning,
hvori en saadan vægt findes; vejerhus;
vejerbod. Moth.K330. Det er veiet paa
Kranen. VSO.

3) benævnelse paa forsk, g enstande be-
staaende af en fremspringende, oftest 3p
bevægelig arm, der tjener til at bære noget;
især kan nævnes flg. anv. (jf. Feilb. u. 1. krå-
ne^: 3.l) (nu næppe br.) indretning i en
smedje, ved hjælp af hvilken svære stykker
jærn bringes ind og ud af essen hen til am-
bolten. VSO. 3.2) apparat, hvorved for-
men nedsænkes i støbekedlen ved stereotypi.

OpfB.^L467. 3.3) (dial; foræld.) bevægelig
knage af form som en ligebenet retvinkel,

der tidligere fandtes i bondestuer foran kar- 40

hylden, og hvorpaa kranklædet (knædugen)
hang. Tidsskr.f. Kunstindustri. 1898. 83. 3.4)

^ d. s. s. Kranbjælke 3; især i udtr. for
kranankerets stilling, (han) skal . . have
Katten afskaged, at Ankeret uden Tids
Spilde kan blive haged, komme op for
Kranen, og videre . . blive kippeå.SøkrigsA.
(1752).§436. fire Ankeret for Kranen. 6fø

Lex.(1808). Ankeret hænger for Kranen.
smst. Bardenfl.Søm.I.215. 50

4) (fagl.) stativ, der tjener til støtte
for tømmer, som stager, lægter, planker,
brædder olgn., der magasineres staaende;
tømmerkran. Wagn.Tekn.475.

5) (fra eng. (water-)crane
;
jærn6.) ind-

retning, hvorfra et lokomotivstender
forsynes med vand, bestaaende af et ved
siden af et spor anbragt bøjet rør, der kan
svinges ud over tenderen; vandkran. Da
Tenderen havde taget Vand, svang Fyr- 60

bøderen Kranen ud paa sin Plads, paral-
lelt med Skinnelegemet. Bønnelycke.L.51.

6) (nu næsten kun dial; jf.: „Hos Bød-
kere.« VSO.) aftapningshane (til øl-,

vinfade olgn.) i form af et bøjet metalrør
med lodret lukker. VSO. CollO. Feilb. OrdbS.

(bornh.). \\ træhylsteret, hvori øltappen stik-

kes. Thorsen.154.
II. t Kran, en. {eng. f crane; fra fr.

cråne; af lat. cranium, se Kranium) d. s. s.

Kranium. *den Rhinske Vjn kand drifve
|

De Verse- geister, og den kolde Cråen
oplifve (anm.: Cråen er Hofvedskal, den
Rhinske Vin kand nock giøre en varm
om Hofvedetj. Sor<.Poef.85. Hvad er dette
Sancho, mig synes at Kranen flyder, min
Hierne smelter, eller og jeg sveeder fra

Top til TsiSie? Biehl.DQ.n1.140. smst.142.

III. kran ell. (alm.) kraan, adj. {besl.m.

in.krane; j/. HI. kro; jt/.) rank; strunk;
knejsende; overf.: kry; stolt, kraan ell.

kraen. MDL.294. Se, hvor kraan han staarl

Skjoldb.Sara.(1906).32. Hvorfor skulde a
(d: en husmand) . . ikke være li'esaa kraan
som jer, der sidder og klager jer i no'en
bette Gaarde, som I kan leve lempele
ved, naar I er forsigtige, sa.^if.^4. Feilb.

11.321.
Kran-, i ssgr. (f Krane-. se u. -fod,

-hjul, -stolpe^, (især ell ^) til I. Kran
(1). -afjg^ift, en. T d. s. s. -penge. Larsen.
D&H. -anker, et. [1.3.4] ^ benævnelse
paa de to ankre, der hænges paa hver side

af skibets stævn under kranbjælkerne. SøLex.
(1808). Funch.MarO.11.16. Bardenfi.Søm.I.
148. -arm, en. vandret udlægger ell.

arm paa en kran ell. en som en saadan fun-
gerende del af et andet redskab. Wagn.Tekn.
249. OpfB.U3.236. -ben, et. benævnelse
paa hver af de tre skraastivere , der udgør
stativet i en trebenskran. Moth.B130. VSO.
OrdbS. -bjælke, en. 1) bjælke, der tje-

ner som udlægger paa en kran (jf. -arm^.
vAph.(1759). VSO. MO. Larsen. \\ om jæm-
bjælke, der tjener som spor for løbevognen
ved en løbekran. Hag.VI.376. 2) (bygn.;
1. br.) kort bjælke med hejseapparat, anbragt
over de øverste luger i pakhuse, (kommaga-
sinernes) mange Luger, deres Kranbjæl-
ker fortæller om en Tid, som var. Tilsk.

1919.1.165. 3) ^ i ældre skibe bjælke af
jærn ell. træ, der gaar vandret ell. skraat ud
fra rælingen paa hver side af stævnen, og
som i den yderste ende er forsynet med ski-

ver til ophejsning af kranankeret (jf. -david
samt I. Kran 8.4). Moth.Conv.K215. SøLex.
(1808). KuskJens.S0m.75. Han satte sig til

Rette paa Styrbords Kranbjælke. iSiud
And. H. 105. -bjælke-pnllert, en. ^
til -bjælke 8: d. s. s. Kranpullert. Funch.
MarO.II.79. -boremaskine, en. bore-

maskine, hvor boret er anbragt paa en dreje-

lig forsætter ell. kranarm; radialboremaskine.
Wagn.Tekn.249. Sal.IlI.358. -bnk, en.

stativ, som bærer køreskinnen for løbekatten

ved en bukkran; ogs. om (stativet ved) en tre-

benskran. BerlTid.^^/iil928.M.6.sp.3. -da-
vid, en. (^, 1. br.) d. s. s. -bjælke 8. Bar-
denfl.Søm.II.78.

I. Krane, en. se I. Kran. II. krane,
v. ['kra'na] -ede. {jf. eng. crane, fy. kranen;
til L°Kran 1; 1. br.) i forb. m. adv., især op:
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bevæge, især løfte, ved hjælp af en
kran.StormF.Deterikhemig!(1920).6. mæg-
tige Kasser, der kranes fra Lastdybet op
paa Kaj en. PoZ.^/si .9^0.15.8^.5.

III. krane ell. (især jy.) kraane, v.

-ede. (wo. dial. krana, stige stærkt i vejret,

knejse, nordfris. krane, krani, se i vejret,

strække hals, sml. eng. crane, strække hals

(til I. Kran); jf. III. kran samt gråne; dial.)

gaa med højt løftet hoved; knejse;
overf.: bryste sig; kro sig. Levin.(Lange-
land). Jaja, Knud, du har ingen Skam af,

at du bøjede Nakken til sidst. Jeg har
meget mere Tro til dig nu, end saa længe
du gik og kranede og galede op som en
Hsine.ZakNiels.NT.152. sa.B.144. *Vognene
rasler med hoppende Skrav,

|
Kuskene

kraaner med Foden mod Fjælen. ^afe/.JRiS.

41. han kranede med Nakken. ThøgLars.
Kværnen.(1915).40. Gik en Hest paa med
knejsende Hoved og krum Hals, saa lød
det: „Ded ka nok hænsed, a han ka kraane."
SjællBond.80. Feilb.II.321. OrdbS.(Sjæll.,

Ærø).
II refl. Kroppen er stiv som det Træ,

der er groet krumt, men han kraaner sig

og smaavrikker selvbevidst med Hovedet.
Skjoldb.G.3. AarbThisted.1920.169. Feilb.

n.32L
Krane-, i ssgr. se Kran-.
Kran-fartøj, et. ^ fartøj (pram),

hvorpaa er anbragt en kran til anvendelse

ved skibsmonteringsarbejde olgn.; flydende
kran (jf. -skib). Larsen, -fod, en. (f Krane-.
vAph.(1759)). (nu næppe br.) fundament, ba-

sis for en kran. vAph.(1759). jf. VSO. -fa-
rer, en. person, der passer en lossekran olgn.

DagNyh.''U1912.4.sp.l. En enkelt Kranfører
kan med Gribeskovl af alm. Størrelse losse

50 å 100 t pr Time. SaUXIV.873.
Krani^el, et. ['krai|,'(9)l] (jf- sv. krån-

gel, chikane, rænke, no. krangel, forvikling,

unødige indvendinger olgn., no. dial. krangl,
snæver, kroget passage, ty. dial. krangel,
slynge paa traad, trang, forvikling olgn.; til

krangle; sj.) om hvad der er snørklet,
kringlet. Lystig vovede han sig i Kast
med alt det Kringel og Krangel, han
traf paa sin Vej gennem Byerne. Soph
ClaussJF.272. DF.IL112(skaansk).
Kran-sie, en. ^ gie (flere gange skaa-

ret talje), aer hænger ned fra en mastekrans
hoved, og hvormed byrden løftes (jf. -jolle,

-takkel;. Funch.MarO.IL94. OrdbS.
krangle, v. (ogs. kraangle, krongle.

AndNx.PE.1.259. jf. Esp.447). -ede. vbs.jf.
Krangleri. {sv. krångla, chikanere, kraktle,

no. krangle, slæbe sig frem, yppe kiv, eng.

t crangle, vride, sno, ty. dial. krangeln,
chrangeln, sno sig, være krakilsk; besl. m.
I. Krank, II. krank, Kringle, krænge; jf.
Krangel; dial.) 1) refl.: vride sig; gaa i

bugter, hans magre Ben kranglede sig
under ham som to forkullede og forkrøb-
lede Grene, der næppe formaaede at bære
Vægten af hans lange Legeme. Ehrencr
Kidde.S.175. 2) (jy.) gaa usikkert, vak-

lende (som en syg), krangle afsted, som
et sygt Menneske. MZ>L. Feilb. 3) (især
dial.) vende og dreje en sag for at van-
skeliggøre afgørelsen ; anvende kneb for at

tilvende si^ en fordel; komme med (unød-
vendige) indvendinger; trættes, yppe
kiv om noget. Øvrigheden blev ved at gøre
Vanskeligheder og krongle rundt — paa
rigtig Prokuratormaner; saa var der et

10 Spørgsmaal som maatte undersøges og
saa et 2indet.AndNx.PE.I.259. Ksp.447.
Krang^leri, et. (især dial.) vbs. til krang-
le 3. I halvanden Time fortsættes dette
Krangleri (o: om en forhandling ml. per-
soner, der -er uenige). PoU^liil928. 14. sp.3.

Kran-hag;e, en. (nu næppe br.) hage,
krog, der sidder i krangiens (-jollens) un-
derste blok. Moth.K331. -hjnl, et. Cf Krane-.
vAph.(1759)). (foræld.) hjul i en kran, hvor-

20 ved byrden blev vundet op; ogs. (jf. ty. kran-
rad j om drivhjul i forsk, maskinerier. Moth.
K331. Denne Axel fører et Kran-Hiul C,
hvis halve Omkreds er besadt med 10 Tap-
pe, der driver et Drev D paa 20 Stokke.
Jens Bang. Reebslageriets Forbedring. (1769),
19. -hoved, et. den øverste del af udlæg-
geren paa en kran ell. (især) det øverste

parti af en kran, hvor skraastiverne for-

enes. VSO. MO. D&H. -hns, et. 1) (nu
30 næppe br.) bygning, skur, hvori en kran er

anbragt (jf. -skurj. Git.l747.(BistMKbh.
2R.1IL392). VSO. MO. 2) bygning ved

foden af en kran, der indeholder maskineri,
værktøj m. m. OrdbS. 3) førerhus paa en
(losse)kran. Frem.l927l28.II.o5. -hæng;-
sel, et. [1.3] (fagl.) hængsel paa dør (til

bankhvælving olgn.) af en særlig form, der
muliggør hermetisk lukning. OpfB.*IV.625.

I. Kranie, en. se Kranje.
40 II. Kranie, et. se Kranium. Kranie-,

i ssgr. (især med. ell. anat.) til Kranium.
-brud, et. brud paa hovedskallen. PoVk
1928.3.sp.3. -holder, en. redskab, der ved
obduktioner tjener til at holde kraniet, me-
dens det oplukkes. KirurgInstr.5. -laa^,
et. overdelen af hjerfieskallen (jf. -tag). Vtlh

Basm.V0.537.544. -lære, en. (nu sj.) læ-

ren om hovedskallens form; kraniologi. Gold-
schm.IV.41. 'tag, et. (sj.) d. s. s. -laag (jf.

50 -væg). FrPoulsen.UrtidensKunst.(1923).12.
-væg, en. (jf. -tag), den øverste Kranie-
væg hos forskellige \Jg\er. Boas.Zool.*93,
Kranium, et ell. f en (JBaden.FrO II.

33). ['kra-'niom] (1. br. Kranie ["kra-'nia] Vilh
Rasm. VU.540. QNygaard.EwaldPortrætter.
(1919).55. TidensKvinder.Vsl928.36). be4. f.

kraniet; flt. kranier, (gennem lat. cranium
fra gr. kranion; besl. m. Hjerne; jf. II. Kran

;

især fagl. (med., anat.) ell. CJ) den øverste,

60 hkrnen omsluttende, del af hovedets skelet;

hjerne-, hovedskal; ogs. om hele hovedets

skelet. JBaden.FrO.Il.33. Der er en Frak-
tur her . . her i Kraniet oven over det ven-
stre Øre — her— Hovedet er knust i Fal-
det Schand.BS.435. et jordfarvet, muldent
Kranium uden Underkæbe. Oi^t<?7^.P. 7/2.
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Kranium af Raabuk. Boas.ForstzoolQ. biU

ledL: Hungerens hvide Kranie grinede i

Natten Søndenaa. Verden ogVi.l920.49.8y.l.

(ikke i fugl. snr.) om den øverste del af
vedet (den hudklædte hovedskal), (vølverne)

kalkede foruden Klæderne ogsaa Ansigtet
og Kraniet over.JVJen8.CT.102. Toml^ist.
LA.32.
Kranje, en. ('Kranni(e). Feilb. jf. ndf.

Kranie. Drechsel.Saltvfisk.S?). flt. -r. {af uvis lo

oprindelse; fisk.;jy.) redskab fil hummer-
fangst, bestaaende af en jærnring med pose-

formet net. medens dette Fiskeri (o: hum-
merfiskeriet ved Klitmøller) tidligere dreves
med Krannier . . har man i Aar begyndt
at bruge Hummertejner. ViborgStiftstidende.
Vel886.2.sp.5. den saakaldte Kranie eller

Krans, bestaaende af en Jærnring med
Netværk. I Nettet anbringes Maddingen.
Fiskeren ligger ved Kransene.EMPoulsen. 20

Bummeren.(1927).29.
Kran-jolle, en. ^ enkeltskaaret talje,

hvormed byrden løftes i en kran (jf. -gie).

OrdbS.
I. Krank, en. [krBi^V] fit- -e ell. (1. br.)

-er (DagNyh.^l9l927 .'^.sp.4) ell. (nu næppe
hr.) m. eng. form cranks (Cyclehb.27). (fra
eng. crank, krumtap; besl. m. krangle, II.

krank, Krinkel(krog), krænge oft.; fagl.)

1) (nu sj.) pedalstang paa en cykel; pe- 3o

dalarm. Cyclehb.27, E:ag.II.495. 2) det

parti af en cykels stel, som danner
lejet for krankakselen. *Brave Cykle:
ikke skrige;

|
jeg har smurt din Krank.

BartrumsJV.73. Børup.LN.67. Herrecykle
. . Røret fra Sadlen til Kranken svejset
sammen ved Kranken, fra Kranken til

Baghjulet dobbelte Rør ved begge Sider.
FolitiE.Kosterbl.^VBl923.2.sp.l.

II. krank, adj. [knsi^g] \\ arkais., sj. (egl. 40

nom. m.): kranker. JlPJac.I.198. {æda., sv.,

no. d. s., sen. oldn. krankr; fra mnt. krank,
svag, syg (ty. krank ^' gnmdbet. „krum''; besl.

m. krænke, forkrænke(lig) samt endvidere
wi. I. Krank, krangle, Krinkel(krog),krænge
ofl. jl

uden for dial. kun i enkelte faste forb.
ell. arkais.; ordet, der har været helt for-
svundet fra alm. spr. (jf.: „forældet." MO.
D&H.), er i nyeste tid genopt. fra ældre spr.,

maaske delvis under paavirkn. fra ty.) \) af 50

ringe helbredstilstand; syg; svag; ofte spec:
utilpas (uden at lide afnogen egl. sygdom);
skrantende; svagelig. Moth.KSSl. VSO.
*fattig og krank

| Han eier knap til Hoser
|

En Sølvpenning h\ank.Winth.HF.293. Hun
er saa krank og svag, at hun knap evner at
gaae eller tsL\e.Bergs.BR.124. enModer vaa-
ger over sit kranke Barn. JPJac.I.195. jeg
laa paa den Tid i Lazarettet, med en fjoget
Feber, men mere krank af Grublen og 60

Træthed. AKohl.MP.IIL198. MDL. Esp.
190. Feilb. OrdbS.(Møn, Loll.-Falsfer,Ærø).

jf. e 1 s k o V sk r a n k. JPJac.1.29. 2) som er

af ringe beskaffenhed ell. i slet tilstand; da ar-
lig; slet. Moth.K331. *Tilbede Konger

—

i hvis Glans man soler
|
sit eget kranke

Jeg, det kan man let.Drachm.D8.15. i 1890
var de Moderates Samvittighed altfor krank
. . de (blev) ikke færdige med at sondere
Stemningen om og om igen, forhale og
fornægte Afgørelsen. Hørup. 111.36 9. for
Herskabet paa Havslundegaard blev det
en krank Julefest — Thi første Juledag
. . fandt Fodermester V. . . Forvalter J.

hængende død paa en af Hanebjælkerne.
Wied.Fæd.134. der er . . blandt Munkene
ofte . . kranke Samvittigheder som Augu-
stinus\VVed.BK.245. et krank \eir.MDL.
(Thy).

II
(dial.) om fødevarer olgn.: fordær-

vet; muggen. MDL. i^'eiZfe.
II
en krank

lykke eW. skæbne (fra folkeviser ; jf. Ar-
laud.131; CP, jf. dog Feilb.), uheld; mod-
gang. *Marsk Stig han haver de Døtre
to,

I

saa krank en Skæbne monne de faa.

SangB.194(efter Vedels tekst, se DgF.III.
395). *Skal jeg tiere hjem til dig gaae,

|

Saa krank en Lykke da skal du faae.Hrz.
VI.170. *Er Frøknens Elskovslykke

|
kan-

hænde kr&nk? Blaum.Sib.63. ProfessorW
. . havde den kranke Skæbne at skulle
holde Forelæsninger over et Fag, som .

.

ikke var videre højagtet i Studenterkre-
sen. HKaarsb.M.163. ||i en krank stund,
(arkais.) paa et uheldigt tidspunkt. VSO.
*Jeg beiled har paa ærlig Vei,

| Men i

saa krank en Stund. |
Til Slegfredviv hun

er for goå.Ing.VSt.175. || ordspr. (nu vist

kun dial.) : nåen blank og inden krank,
(jf. blank 5^ det indvendige svarer ikke t%l

det pyntelige, fine ydre. Mau.I.189. Moth.
B208. *Deiligheden hos en skiden Qvinde

|

Er som en Guldring i en Svinetryne 1 1 ..

gammelt Ordsprog siger;
|
Foruden blank,

forinden krank. Bredahl.V1.92. Krist.Ord-
spr.21. Feilb.1.85.

III. krank, interj. {vist fra ty. (dial.)

krank, sygdom, krånk(e) (nt.krenke,krankej,

sygdom, krampe, epilepsi, pest, ogs. brugt i

eder; sml. jy.kranket (se u.Krankheåsluin.);
til II. krank) i forb. bitter krank, se bit-

terkrank.
Krank-, i ssgr. ['ki^rig-] f-agtig:, adj.

[II.l] svag; skrøbelig; sygelig. VSO. -akisel,
en. [I] aksel, hvorpaa pedalarmene er an-
bragt; pedalaksel. Cyclehb.71. OpfB.Ul.49.
-boks, en. [I] muffelignende gemme, der
omslutter krankakslen. PolitiE.Kosterbl.^^/a

1922.1.sp.2.

krankelig:, adj. [^krTBi[gQli]{f8v.krsLnk-

liker, sen. oldn. krankligr; jf. ty. kranklich
samt ww#. krankeliken, adv.; til II. krank;
arkais., s/.) sygelig; svagelig, kranke
Lemmer skal krankelig bæres. JPJac. J.

159. han (tænker) paa sin krankelige Mave.
Gad8Mag.1921.391.
Kranke-vægter, en. ^Krank-vægter.

SøLex.(1808). Feilb. Kranke-vogter. VSO.).
i) (foræld.) sygepasser paa et krigsskib. Cit.

1810.(SøkriqsÅ.'^ Rrrrr3v). ArchivSøvæsen.
IV.38. Har'boe.MarO. SaVXIV.607. 2)(jy.)
kvaksalver. Feilb.

Krank-hed, en. (glda. d. s., jf. ty.

XI. Rentrykt '/s 1929 19
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krankheit; til IL krank 1; arkais. ell. dial.)

sygdom; svagelighed; slet (sundhedsJtilstand.
DL.,3—16—U—7. indvortis Siugdomme
off Kranckhed, som Heste kand paakomme.
HesteL.(1703).B5r. han er syg og elen-
dig. Krankheden løber paa, men xryber
ait,CBernh.V.179(jf.}acybe 3.1 ). Baud.KK.
145. Feilb. Hestekrankhed i Alminde-
lighed og Forfangenhed i Særdeleshed.
Aakj.VF.99.

||
(sml. III. krank samt jy.kran-

ket i eder olgn.:) du skal fåe den krank-
hed på din krop (o: du skal faa en ulykke).

Moth.KSSl. -lyal, et. [I] et paa krank-
akslen siddende hjul, der trækker kæden rundt.
Hag.II.495. f -hovedet, adj. [II] som
ikke er rigtig i hovedet; svaghovedet. VSO.
-leje, et. [I] krankakslens leje. Haandv.
239. PolitiE.Kosterbl.^V7l925.4.

Kran-klæde, et. [1.3.3] (foræld.) d.s.s.

Knag-, Knædug (2). Tidsskr.f.Kunstindu-
stri.1898.83. -krog;, en. en i krankædens
(-tovets) ende siddende krog, hvori byrden
løftes (jf -hage;. BerlTid.''Nxl929.M.13.sp.4.

krank-sindet, adj. [II.2] (sj.) om per-
son: som mangler styrke, fasthed i sindet;

veg. Et Menneske kan udrette meget,
bare det sætter sig det for . . Tror Du,
vi ha'de siddet her, hvor vi nu sidder,
om jeg ha'de været kranksindet af mig?
Wied.Fæd.367. -sttne, en. [II.l] (foræld.)
sygestue, nogle faa . . ligger paa Krank-
Stuen, angrebne af Forstoppelse, ^r^ws.
1771.Nr.31.2. smst.3. jf: Endnu i min Ung-
dom havde vi en Krankstue i Randers, og
Krankstuegaden. imw. -sæt, et. [I]

d. s. s. I. Krank 2. PolitiE.KosterbU^U1922.
l.sp.2. -vægter, en. se Krankevægter.
Kran-kæde, en. kæde, der anvendes til

ophejsning af byrder (ved kraner, spil olgn.).

Sal.XI.228. Fleuron.STH.198. f-laar, et.

^ „Een af deBielker, som gaaer fraHoved-
stykket til Maven i en Kran, hvormed Ma-
ste sættesi Skibe." F/SO. f -laaring, en.

^ „En Tverbielke, som gaaer fra Kranma-
sten hen til Kranlaarene, hvoraf haves Mel-
lemlaaring ogUnderlaaring.**y50. -mast,
en. den opretstaaende del af en kran med
udlægger (bom) (jf. -stolp ej. VSO. OrdbS.
-mester, en. 1) dels (foræld.) : person, som
forestaar en (losse)kran og opkræver afgift
for brugen. Moth.K331. VSO. dels (fagl):
maskinmester, som ved kraner med eget ma-
skinanlæg (fx. flydende kraner) passer dette.

2) [1.2] t person, som vejer gods paa en kran;
vejermester. Moth.K331. VSO.
Kranni(e), en. se Kranje.

t Kran-pande, en. ^ stor træblok,

hvori kranmasten befæstes forneden. VSO.
-penge, pi. Y afgift, der betales for be-

nyttelse af en lossekran (jf. -afgift^. From.
^yi2l795. HandelsO.(1807).90. VSO. MO.
D&H. -pnde, en. 1) (foræld.) om (hvert

af) de runde træstykker, der anbragtes
under surringerne ml. kranben og støtter.

VSO. OrdbS. 2) pude af tovværk, an-
bragt paa hjørner ell. langsider af flydende

kraner for at skærme mod stød. OrdbS.
-pnllert, en. [1.3.4] ^ lille pullert paa
siden af kranbjælken, til fastgørelse af per-
tyrlinen; kranbjælkepullert. Sø Lex. (1808).
112. Scheller.MarO. -rakke, en. ^ rakke
i form af en kranarm. Kranrakke . . blev
tidligere anvendt til Undermærseræer og
Underbramræer. Ku8kJens.Søm.207. -ret-
tighed, en. (nu næppe br.) bemyndigelse

10 til at holde offentlig kran. VSO.
Krans, en. [krnn's] flt.-^ ell. (nu hun

dial.)-iit(JFriis.219. Holb.JH.I.211. LTid.
1725.13. Huusholdn.(1799).III.85. Thor-
sen.74). (glda. kran(t)z (Suso.83. Brandt.
BD.III.69), SV., no. krans, sen. oldn. kranz;
gennem mnt.kr&nz (ty.krsinz) fraoht.krsLUz;
oprindelse uvis; jf. kranse)

1) kredsformig genstand, flettet ell.

sammenbundet af blomster ell. blade olgn.,

20 ell. (jf. bet. S) om efterligning heraf i metal
olgn. (jf. Guld-, Sølvkransj, i alm. tjenende
til prydelse ell. som festtegn. 1.1) i al alm.
Lader os bære krandse af (1871: be-
krandse os med; unge roser. Visd.2.8
(Chr.VI). Jeg seer en Procession af daar-
lige Mennesker udi hvide Klæder med
Krandse paa Hovederne og Greene udi
Hænder. Holb.Plut.II.4. paa alle gaderne
ere plandtede stoere master . . gandske

30 behengte med Krandtser og blomster.Jac
Bircherod.R.41. HavebrL.^444. || ofte i udtr.

som binde, (nu 1. br.i alm.spr.:) flette,
knytte, vinde, (nu næppe br.:) gøre
en krans, gøre kranse. Mof^.Z355. Holb.
Metam.61. *Brune Piger danse,

|
spøge,

flette Kranse, | overalt er Fryd. Frank.
(SangB.38). Heib.Foet.VII.373. *Du mine
Urter mig til Krandse knytted. VTm^^.Z.
29. *Af Roser bandt jeg til mit Haar

40 en 'Kia.nds. Kaalund. FD. 117.
||
grønne

kranse, se grønl.i. 1.2) {egl. om jomfru-
kransen som symbol paa uskyldighed, jf. bet.

2.2) blomsterkrans (oftest: myrtekrans), der
bæres af en brud; brudekrans. VSO. *nu
skal Solens Bryllup staa,

| og Bruden har
alt Kransen paa. Bich.1.67. SaUXIV.608.
II
om lign. prydelse (af sølv- ell. guldaks),

som undertiden bæres af sølv- ell. guldbrud.
SaVXlV.608. 1.3) (jf. bet.2.z) blomster-

so ell. bladpynt, flettet i kranseform, der
anbringes paa afdødes kister ell. grave.
•Uskyldige Barn I her lægger jeg en
Krands

|
Dig paa din Kiste. Oehl.XI.87.

lægge Kranse paa de faldne Heltes Grav.
D&H. Buchh.GT.97. Redaktøren døde
snart efter .. Jeg sendte ikke Krans.
HKaarsb.M.158. 1.4) (jfbet.2.i) hæders-
krans, der tildeles fremragende personer som
hyldest, udmærkelse; især: laurbærkrans,

60 der tildeles fremragende kunstnere (jf. Bor-
ger-, Ege-, Hæders-, Laurbærkrans;, nu
hænte det sig engang . . at alle disse
trende Diagoræ Sønner, hver i sin Pro-
feszion forrettede det beste og overvandt
alle andre, og derfor blev kronet til Ære
med de dertil destinerede Krantzer.Bøm.
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Moral. 11.13. Oehl.IX.83. Store Digtere
bekranses undertiden med en Krans af

hsiurhæT. SaUXIV.608. 1.5) (jf. bet. 2.6)

vynt, hestaaende af en ell. flere flag- ell.

oaandprydede kranse, der anbringes yaa en

stang paa taget af en nybygning, naar
tømmerværket er rejst (jf. Bygningskrans^;

ofte i forb. som rejse, sætte kransen.
Den 18 Junii havde (Kbh.'s indvaanere)

den Glæde at see den prægtige . . Slots lo

Bygning, bragt under Tag; Det blev
samptlige Tømmer Svenne tilladt . . at

fremføre en prægtig Krands med en for-

gyldt Krone over, og behagede det Deres
Majestæter . . at umage Sig (op paa) Slot-

tets Tag . . at see samme Krands plante
med sædvanlige Cereraomer.ExtrRel.1738.
44. VSO. *Han var til Reisegilde

|
Med

Musik og med Dands,
|
Og Huset var

hans eget,
|
Hvor der var heiset Krands. 20

Winth.VL177. SaUXIV.608.
2) (især poet. ell. højtid.) billedl. anv. af

bet. 1. 2.1) til bet. l.i. *Skoven Krandse
fletter

|
Om Engens Blom sterbed.Iw^.iJiSÆ.

11.130. *Prægtig er vor Hede, dyb og
stille,

i

Venlig Vaarens Krands om Høj
og Dal. VEsm.FD. 2.2) (jf. Jomfrukrans;
nu sj.) til bet. 1.2, i udtr. for jomfrue-
lighed, man siger om en falden Pige:
hun har mistet sin Krands. VSO. D&H. 30

2.3) (jf. Mindekransj til bet. I.3, i udtr. for
erindring om, trofasthed over for en afdød
ell. noget forbigangent, jf.: *Digtet her blev
en Blomsterkrans,

|
lagt ud på Gra-

ven
I
af Præstens H2ins.E0rd.TJdv.Digte.

II.(1918).124. m. overgang til bet. 5.2: en
Krans af kære Minder. DÆÆT. 2.4) til bet.

1.4, som udtr. for (tegn paa) hæder, ære,
udmærkelse. *AkI Ære, hvad er?

|
Hvad

er Dine Kroner og Krandse Du bær'? 40

Kingo.253. *Lad mig haabe i Tiden at

flette
I
Blot et Blad . .

|
I din Krands, o

mit Fædreneland 1 Holst.11.321. Men skøn-
neste Krans

|
blir dog din, Sante Hans

(0: St. Hans-tiden er den skønneste, bærer
pri8en)l Drachm.DVE.147. „Selve examen
gik som en sport", og den var en sport,

netop den sport en ung madvigianer kunde
hente den gyldne krans for. GSaxild.(Let-
terst.tid8kr.1928.415). \\ ærens krans (jf. 50

Æreskrans^. Brors.276. Mynst.Jonstr.8. I

(skal) erholde Ærens uforvisnelige Krands
(Chr.VI: krone; iP07; Herlighedens uvis-
nelige Krsins).lPet.5.4. || om udmærkelse som
digter (jf. Digterkransj. Beenb.II.8. aldrig
faldt det mig ind at være Medbeiler til

hans (o: Oehlenschldgers) Krands. Grundtv.
Udv.III.615. (franskmændene er) blevne
førte til at opgive deres Krav paa at
vinde Krans og Palme som Digtere i dette 60

Ords egenligste og strengeste Forstand.
Brandes.XIlI.316.

i|
i udtr. for sejr i kamp.

*Lad Kampens Helt . .
|
Sin dyre Kranas

med blodig Arm
| Tilfægte s\g\ Bagges.

Ungd.II.182. *Krigens Helt . . kjøber
Krandsen for sit Uiertehloå. PalM.(1909).

1.156. sejrens krans (jf. Sejrskrans^.
Mynst.Betr.1.95. 'Om der gaaer Dands ("9;

staar kamp) tillands eller Vands,
|
Da vinde

I Sejerens straalende KTa.ji.ås.Blich.(1833).
Suppl.161. *Seierens duftende Krands

|

Uvisnelig smykker de Kiække. Hrz.JD.I.
174.

II
fortjene (Reenb.lI.112. Outfeld.75)

ell. vinde kransen, vinde prisen. MO.
S&B.

II
bære kransen fremfor andre,

(nu næppe br.) overgaa de andre; bære pri-
sen. Moth.K333. VSO. 2.5) til bet. U, i udtr.

for, at noget gøres færdigt, fuldendes. Efter
tre Aars Forløb disputerede jeg offentlig
. . Nu, sagde min Hofmester, er Grund-
volden lagt, nu er Huset bygt, og nu er
det Tid at sætte Krandsen paa. Saaledes
kaldte han Historien, Lovkyndigheden,
Stsitskonsten. JSneed.I.218. (aarstal, konge-
rækker i historieundervisning) er det nød-
vendige Substrat; ingenlunde Kransen
paa Bygningen. Schand.AE. 176. \\ sætte
kransen paa noget, fuldende noget; sætte

kronen paa værket. MO. dette Sommer-
ophold ligesom satte Krandsen paa alle de
kjære Dage, jeg havde tilbragt her.HCAnd.
XII.331. sætte kransen paa værket,
d. s.; spec. : fuldende en livsgerning. *Paa dine
Fædres Værk du Krandsen satte.PalM.T.
14. D&H. 2.6) i det foræld, ordspr. god
vin behøver ingen (udhængt) krans
{lign. udtr. i ænyd., ty., holl., hentydende til,

at vinhandlernes mærke var en krans) hvad
der er fortrinligt, udmærket, behøver ikke
særlig at fremhæves for at blive kendt. Mau.
11671. De, min gode Hr. Forfatter, be-
rømmer Ægtestanden; men en god Viin
behøver ingen Krands. Tode.V.39.

3) (videre udvikling af bet. 1) krans- ell.

ringformet smykke. ZA)(jf.bet.l.2slutn.;
sj. i alm.spr.) hovedsmykke. en Kvinde,
iklædt Solen og med Maanen under sine
Fødder og en Krans (1819: Krone^ af tolv
Stjerner paa sit llo\eå.Aab.l2.1(1907). SaU
XIV.607. 3.2) (jf.bet.6.1) smykke bestaa-
ende af smaa genstande (især perler),
der sidder tæt sammen p a a en lukket snor.
*Jeff vil . . gaa nøgen for Otaheitis Sol

|

Med en Krans af Koral. PMøll.I.320. hun
havde en krans af glasperler om halsen

i

4) som benævnelse for forsk, ting, der min-
der om en krans (1). 4.1) om mere ell. mindre
ringformede (dele af) genstande; ofte
om den øverste, yderste del af noget (jf. Beg-,
Blad- (2), Bord-, Brønd-, Dreje-, Fyr-, Gær-,
Hjælm-, Ildkrans ofl.). du skal gjøre et

Røgelsealter . . du skal og gjøre en Guld-
krands til det trindt omkring. Og to Guld-
ringe skal du gjøre til det, under dets
Kranås. 2M0S.3O.4. Krandsen om en Senge-
himmel. VSO. Kransen (o: indfatningen) paa
en Brønd. D&H. en Krans paa et Stik-
bækken, smsf. der gror Græs og Mos paa
(borgmuren). Men højere oppe er den glat
og en Krans øverst oppe af tilhugne Sten
—der bag erVægtergangen (jf. Murkrans^.
ThitJens.AB.132.

||
(anat; nu næppe br.) om

19*
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forsk, organdele. Øynene staae høyere ud,

men ere dunklere, og alle Aarer opløbne,
Laagenes yderste Krands er svulned og
svier af den skarpe Salt. Agerhech.FA.l.Ul.
Krandsen paa det mandlige Lem (o: Co-
rona glandis). PhysBihl.III.59. jf.i (krans-
pulsaarerne) slynger sig som en „Krans"
uden om E\eTtet.SaUXIV.608.

\\
(zool.ell.

jæg.) det knudrede parti nederst paa hior-

tens takker umiddelhart over rosenstokken;

rose. Luiken.Dyr.^99. Manniche.Jægeren i

Naturen.(1925).208. || om smaakager af
form som en ring. *kan du mig skaffe

|

en kop kaffe | og en krans. Hostr.SB.1.
30. jeg gi'er dem alligevel nogle Kager
derinde; og hun lagde hastig nogle Kranse
paa en Tklerken. Bang.L.248. ofte i ssgr.

som Makron-, Mandel- (Huusm.(1793).
269), Vanillekrans (Leop.HT.127. FrkJ.
Kogeb.308) osv. \\ udstoppet ring af tøj olgn.,

som lægges paa hovedet, for at man kan
bære byrder derpaa; især tidligere anvendt
af malkepiger til at bære mælkespanden paa
(jf. Bære-, Malke-, Mælkekransj. vAph.
(1759). VSO. Hun tog Spanden af Hove-
det og Kludekransen, hvorpaa hun bar
den. Kransen lagde hun fra sig og satte

sig med Træspanden mellem Knæene paa
Hug under Koen. Gravl.Væ.l5. Hedebo.40.
SaUXIV.608.\\^ kort, tykt stykke tov, hvis

ender er sammensplidsede, saa det danner en
ring; dels anv.: 1. (anbragt paa dækket) til

at stable kugler i; kuglekrans. SøLex.(1808).
Funch.MarO.II.79. 2. til at anbringe under
godset paa toppen af master og stænger ell.

nokken af ræerne for at hindre skamfiling.

SøLex.(1808). Bardenfi.Søm.I.81. || .^ ring

af tovværk, indsyet i randen om et syet hul
i et sejl for at hindre hullet i at rive ud
ell. forandre form. KuskJens. Søm.Till.7.

\\

^ paa en rambuk (piskebuk): en af tov

dannet ring, til hvilken haandtovene er fast-

gjort. ForklTømrere.112.
||

(bygn.) d. s. s.

Kransgesims. vAph.(1759). VSO. SaUXIY.
608.

II
ornamenteret jærnring, der er anbragt

oven paa (runde) kakkelovne, som. afslutning.
FolitiE.KosterbUyiol924.3.sp.2.

\\ (jf.Krsins-

svamp^ den øvre del af en højovn; gigt. Na-
turensV.1921.171. \\ om hjulkrans. Sal.VIII.
1004. Paa Hathjulets Krans (o : i en stub-

mølle) staar indskaaret 166S. BornholmsTi-
dende.^'^hl920.1.sp.7.

\\ (fagl.) læderbetrukken
ribbe, der danner en opbøjning paa den bage-

ste del af sædet paa en ridesadel; sadelkrans.

MilTeknO.242. Reglement forFeltartilleriet.I.

(1909).108. D&H.\\ (fisk., sj.) d. s.s.Kranje
(s. d.). 4.2) (kun i faa tilfælde) om mer ell.

mindre skiveformede (dele af) genstan-
de. Saasnart (hyacintløgene) da tages op
deraf, skiærer man den underste Krands
af dem, hvorpaa Rødderne sidde. Fleischer.

HB.585. *Maanen kun lyser med sin halve
Krands. Hauch.SD.11.168.

|| f (bygn.) om en
søjles basis, fod. Moth.K333. VSO.

|| (fagl.)
vridetøj paa en vogn; nu bestaaende af 2
cirkelformede jæmskinner (over- og under-

krans); jf. Kranscirkel 1 samt u. Krans-
skinne. Moth.K333. AarbFrborg. 1920.92.

jf. MilTeknO.
||

(sko.) smalt stykke læder,

som lægaes langs randen mellem bindsaal og
ydersaal i fodtøj, naar der ikke kræves en
hel mellemsaal, ell. i hælen mellem saalen og
hælstykkerne. VSO. Skomageren.(1832).10L
Lundb.

5) cirkel; kreds; ring; især (iforb.m.
ip nærmere bestemmelse) om kreds osv., der

dannes afflere genstande; ofte i forb. i kran s,

i kreds, i ring. 5.i) i egl. bet. *Da hæved
dristig sig i Taarnets Krands |

Den unge
Svend ved Mester Winfreds Side . . |

Til-

sidst det fjerne Kirkens Uhr de naae,
{

Hvor Taarnets Ringe vorde mere trange.
Hauch.SD.I1.73. De lagde den (o: tingen,

telegrafkablet) i Krands og Kreds, jeg hørte,

hvor den ringlede og ranglede, da de lagde
20 den. HCAnd. VIII.230. langs Nakken drog

der sig en Krans af krøllet, mørkebrunt
Haar. RSchmidt.MD.159. Naar en Aksel
skal løbe paa Kugler, maa der mindst
paa to Steder ligge en Krans af Kugler
mellem Akslens og Lejets Væg. OpfB.^Il,
47. Dameguldring . . Safir, hvorom en
Krans af . . Ferler. PolitiE.KosterbU/i2l923.
l.sp.l.

II (jf. bet. 1.1^ i forb. som binde,
knytte (blomster) i krans, binde, knytte

30 (blomster) sammen til en kra^is. *Bind saa
Korn i Krans,

|
Hurra I Her til Lands

|

slutter Høsten altid med et Gilde og en
Dans. MHans.(SangB.43). knytte straa,
hjerte straa i krans, se HI. knytte 3.i,

Hjertestraa.
||

(bot.) samling af fiere blade,

grene ell. blomster, stillede i samme højde,

men udgaaende fra forsk, sider af stængelen;
Verticullus. Træearter.(1799).326. Lange.
Flora.xLiii.

J/". Blad- (Lange.Flora.XLiii),
40 Blomsterkrans (smst.) samt Grene-
krans (s. d.).

II (fagl. ell. dial.) om hør-
krans. En kranfi hør. Moth.K333. VSO.
12—16 Lokker bindes . . i en „Krans''^
Dermed er Hørren færdig til Spindings
Feilb.BL.116. SjællBond.35. OrdbS.(Falster).
II t i forb. en krans hægter, ring med
et vist antal hægter, der solgtes samlede^
Moth.K333. Høysg.S.181. VSO. 5.2) uegl.

*Sol og Stjerners Skare | Skal tusind Fold
50 faa Glans, | Som Himmel -Perler klare

|

De straale skal i Krans. SalmHj.632.2. *En
mægtig Hær

|
Af gamle Stammer . . | I

Krands om Søens Flade stod. Winth.V.107.
Den, der i et Fængsel er indesluttet ved
den ene Krans af Fængselsmure omkring
den anden. Brandes.IIA03. *En Krans af

Hav og Fjord blev lagt |
om Huset, hvor

hun (o: Danmark) hor. Drachm.Vag.231.

II
(poet, sj.) uden tydelig forestilling om

60 nogen kredsform. Stiernernes den store,

gyldne Krands. Mynst.(MO.). *Stor var
Landenes Krands, som fordum nævnedes
Polen. Bagger.II.330.

\\ (jf. Jomfrukrans 2;
især poet. ell. højtid.) om sluttet samling
af personer; kreds. *0 sjeldne Krands

|

Af alskens fremmede G\æster. Eeib.Poet.
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V.269. *I Selskabssalen . . |
Af Mænd og

Qvinder sees en udvalgt Krands. PaZM.
1.49. Den straalende Krans af Fyrster og
Rigmænd visnede. Fomiil927.11.8p.6.\\ O
(1. br.) om række af digte, sagn olgn.,

der har samme hovedemne ell. grundidé og

derfor danner et slags hele; cyklus (jf. Digt-,

Sonetkrans^. Højtideligheden blev be-

sungen af Lamartine i en Krans af Digte
(Chant du sacre). Brandes. V.244. Wienerne
. . digter en Krans af underlige Legender
om enhver Ferson. NatTid.''*/ul928.Aft.2.

sp.S. jf. : Af slige Ungdomsdigte havde han
en lille Krans, en 12, 14 Sonetter i alt, i

Bunden af sin Kuffert. SophClau88.(Pol.
^*/iol928.12.sp.3).

6) tintallerken, prydet med en krans,
der anvendtes til fremsættelse af velkomst-

drik i det kgl. skydeselskab; nu kun som
benævnelse paa en gevinst i det kgl. skyde-
selskab (jf. Kranstallerken;. Cit.1871. (NP
Jensen. Detkgl.kbh. Skydeselskab.(1901).116).
Tidsskr.f.Kunstindu8tri.l889.180.

7) t som spot. personbetegnelse. Hør
du kranft. Moth.K333. kranfi, har du fåedt
kråue p3L?smst. („siges til en ubetydelig
Person, der vil synes noget stort." VSO.).
Krans-, i ssgr. ['krens-] a/" Krans (jf.

Kranse-;, -aare, en. °[4.i] (anat., foræld.)
især i flt., om kreds- ell. kransformede aarer
ved hjertet og i mavesækken; Vasa corona-
ria (jf. -blodaare, -pulsaare samt Kron-
aare). Moth.Conv.K215. PhysBibl.XX.383.
VSO. MO.
Kran-sav, en. {efter holl. kranzaag, ty.

kransåge ; navnet vist p. gr. af ligheden m.
en tranehals; skibstøm.) lang sav til at over-

skære træer ell. tilskære bjælker og planker
med.VSO. Funch.MarO.1.43. Scheller.MarO.
Krans- baand, et. se Kransebaand.

•binder, en. se Kransebinder, -blad,
et, i bet. 2 ogs.: en. [5.i] 1) (bot.) kransstillet

blad; især i ssg. kransblad-gruppen,
gruppe af krapfamilien, bestaaende af arter
med falsk kransstillede blade, idet de mellem
løvbladene siddende akselblade er udinklet som
løvblade; Stellatæ. Warm.Frøpl.418. 2) 2(

d. s. s. -naal. Viborg.Pl.(1793).182. Andres.
Klitf.143. -bladet, adj. (bot.) til Krans
6.1. Blomsterne (hns de helkronede) er mest
kransbladede, Stallede i de ydre Kredse.
^«.9'.7.^57.

II
kransbladet lilje, Lilium

Martagon L. (jf. Kranslilje samt Guldurt;,
Rostr.Flora.1.77. || substantivisk: de krans-
bladede, kransbladgruppen (se u. -blad 1).
Bostr.Flora.1.332. -blodaare, en. [4.i]

(anat.;jf.-2i2ive). Viborg&Neerg.HB.40. VSO.
-blomst, en. (i betl nu alm. Kranse-. Gart-
ner-Tidende.l929.Annonce-Afd.21). [1] 1)
(især i flt.) blomst(er), som bruges til kranse.
Langebek. Lex. K3t6c. JBaden.LatL. 1.260.
2) Si» 2.1) (jy.) engelskgræs, Armeria vulgaris
Willd. JTmch.25. 2.2) {efter ty. kranzblume,
jf. eng. garland-flower) prydplanten Hedy-
chifim. HempeLFlora.(1834).103. Schaldem.SB.11.426. -blomstret, ad}, (bot.) til

Krans 5.1, om plante, hvis blomster sidder i en
krans om stængelen.VidSelskSkr.11.123. VSO.
krandsblomstret Ax (spica verticillata).

Drejer.BotTerm.5ly. DécH. -brænder, en.

(ogs. Kranse-. OrdbS.). (sko.) d. s. s. Kranse-
jærn. OrdbS. -bnrre, en. [6.i] {dannet af
botanikeren Joh. Lange, se Frem.1926/27.11.
205) S( Marrubium L. (hvis blomster sidder

i tætte kranse i blad-hjørnerne); især om M.
10 vulgare L. (almindelig kransburre). Lange.

Flora.443. Sal.''XIV.608. -borste, en.

[5.1] 2f Clinopodium L. (m. kugleformede
kranse af blomster og stivhaarede dækblade);
især om C. vulgare L. (almindelig krans-
børste). Viborg.Pl.(1793).123. Lange.Flora.
465. -cirkel, en. (fagl.) 1) [4.2] om (den

af) kransen i en vogns fortøj (dannede cir-

kel). OrdbS. 2) [4] redskab, der af hjul-

magere anvendes til at afridse denne cirkel

20 med ell. til at afslaa (afridse) en hjulfælgs

runding med, bestaaende af en stor lineal med
flere huller i den ene ende ell. (nu især) af
en stang med forskydelige ridseklodser. Mil
TeknO. OrdbS. -dannet, part.adj. afform
som en krans (jf. -formet;. VSO. MO. D&H.
II
kransdannet aks, (bot., nu næppe br.)

aks, hvis blomster sidder i kredse, saaledes

at der hist og her er nogen afstand mellem
disse kredse. Træearter.(1799).326.

30 kranse, v. ['krensa] -ede ell. (poet. ell.

dial.) -te (Moth.K^33. PalMJ.90. Feilb.);

part. -et ell. (poet. ell. dial.) -t [kran'sri] (Moth.
K333. Feilb.; især i ssgr. som blomster-
kranst (se blomsterkranse). *vort havom-
krandste La.nå. Heib.Poet.V.82. den idylli-

ske lille trækranste By. AchtonFriis.D0.il.
289). vbs. (1. br.) -nrng, (MO. D&H.). {ænyd.
d. s., SV. kransa (fsv. kranza;, no. kranse, jf.
ty. kranzen; til Krans)

40 1) m. person-subj.: anbringe en krans
paa noget; bekranse. 1.1) CO til Krans 1:

anbringe krans(e) paa (nogen ell. noget),

især som glædes-, hyldest- ell. ærestegn, som
pryd olgn.; smykke med krans(e). Moth.
K333. *Krandser Pocalen med Løv, fyl-

der den saa til dens Rand. Heib.D.55. *0p,
for Salen til Bryllup at krandse. PaZilf.JI.

304. De Efterlevende bringer (de dødes
gravsteler) Oifergaver . . kranser dem, over-

50 gyder dem med Olie og kysser dem. Fr
Poulsen.( Glypt.II.88). || m.person-qbj.i an-
bringe en krans paa ens hoved. Moih.K333.
*Det Billed maa jeg krandse . . Ak, kunde
jeg

I
Saaledes krandse Kunstneren. Oehl.

C.233. *Sit Hoved har hun (d: havfruen)
krandset med Søtang og Siv. Hauch.Lyr.''

240. refl.: *de muntre Gjæster . . sig med
Viinløv krsmåse. Heib. ND. 55. 1.2) (jf
Krans 2.4; poet.) billedl.: hylde; hædre;

60 krone. *Du (o: gud) . . |
Kraridsede ham (o:

mennesket) med Hæder og Herlighed.Mon-
rad.P8.138. *vi kranser dit (o: vort lands)

Navn, naar vor Høst er i Lade. Drachm.
FÆ.195. 1.3) (videre anv. af bet. l.i; jf.
Krans5; især poet.) omgive med en krans
ell. kreds (især af blomster, grønt olgn.).
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*Hun . .
I
Krandser Læbens Purpurrose

|

Med Champagnens friske Perler. PaiM.
VIII.77, Nu Dlev Forellen sat paa Bor-
det, kranset med Grønt. GKeller. Klæder
skaherFolk.(over8.1919).15. 1.4) (jf. Krans
8p.295^^) ^ lægge en tovkrans om en mast
olgn. Funch.MarOJI.79. 1.5) {efter ty. kran-
zen; forst.) t skalle barken af i en ring
rundt om en stamme; ringe. VSO.

2) (IDf især poet. ell. højtid.) især m. tings-

suhj.: udgøre, danne en krans omkring
(noget)

||
(I br.) til Krans 1. *En Mø hen-

dandser
|
Til Marken afsted. | Violer hende

krandser. Oe/i^X.I.^5. laurbær kranser hans
tinding (o: han har opnaaet berømmelse)

\

jf.: *Hvor Bølgen larmer høit fra Søe
|

Om Danmarks gamle Rige, | Hvor Bøgen
krandser Land og Øe,

| Som Uskyld Slet-

tens Pige. Wilst.D.1.30. || til Krans 5

at hindre kuglen i at trille ud ell. frem. Lar-
sen. Scheller.MarO. -gilde, et. {ænyd. d. s.

i bet. „gilde, fest, ved hvilken der blev bun-
det kranse"; jf.jy- kransebojle, -øl (Feilb);
til Krans 1.5; haandv., nu 1. br.) gilde, der hol-

des for arbejderne, naar kransen er hejst paa
et nybygget hus; rejsegilde. Tidsskr.f.Kunst-
industri.1889.190. Hag.VI.376. -grent,
et. (jf. Kransblomst 1; gart.) grene og kviste

10 af stedsegrønne planter (som fx. kristtorn,

thuja, vedbend, ædelgran), der anvendes til at

binde gravkranse af. DanmE.avebr.62e.
LandbO.III.220. -fajul, et. (jf. Krans 4.2;

sko.) redskab, hvormed den kant paa saalen
og hælen af fodtøj, som støder til overlæde-
ret og bagkappen, gøres riflet, -jærn, et.

(jf. Krans 4.2, Kransbrænder; sko.) værk-
tøj til at sætte kant paa saalen af fodtøj
med; nu kun anvendt til at glatte den kant

give som en kreds; indeslutte; indkranse. 20 af hælen, som støder til overlæderet og bag-
*De gyldne Skyer . . krandse Høiens Kan- kappen. Lundb. -kage , en. (i bet. 2 ogs." " "

Krans-. Moth.K333. jf. Feilb.). 1) (især bag.)

jf. Krans sp. 295^^. l.l) kage til festlige lej-

ter. £agges.Ungd.II.138. *De har nu be
sluttet, de vise Mænd,

|
Du (o : Kbh.) maa

ej beholde
| det grønne Bælte, som kran-

ser din Lænd:
|
dine gamle Yolde.Kaalund.

321. *Den tages ei saa let, | Den Skandse
hist, som Pallisaden krandser tæt.ARecke.
20. Hans hvide Haar og Skjæg kransede
et ildrødt Ansigt. Tops.ll.21. særlig det

ligheder, formet som en spids kegle opbygget

af mange paa hinanden lagte ringe af ma-
krondej, der i toppen alm. bærer en figur af
sukker olgn. og ofte er prydet med flag og
knallerter med deviser. FoO. der er kommen
en Karl fra Conditoren med to Lagkager

stille Havs Kyster (er) kransede af vir- 30 og en Krandsekage.^r2;.X7F.<20. enKlnal-
kende Vulkaner. yilhRasm.yU.82.

||
(sj.)

om personer. *Herrer og Damer krandsed
|

Den siirlige Altan. Winth.y.47.

3) fremstille, frembringe en krans.
3.1) (sj.) i al alm.: forme til en krans;
anbringe i krans. Moth.K333. MO. if.:

Hun kransede de røde Rønnebær om den
hvide }isL\s.Kidde.H.38. 3.2) (fagl.) sno
hørbrøder i krans; danne en hørkrans.

dert fra en Kransekage. Z>rac^m.£0.i97.
ConstKogeb.^(1920).310. jf. bet. I.2: kan du
ikke sætte et Stykke Krandsekage tilside

for migl Hrz.XyiI.276. \\ i billedl.udtr. Ri-
gets højeste Adel og lavere Noblesse, de
i Rangen ophøjede Finantser, den unge
Herreverden, de smaa Frøkener fra God-
serne og Strandvejens tennisspillende Ar-
vinger paa mindst 200,000— hele Kranse-

krandse Hør. Langebek.Lex.K317a. Skatte- 40 kagen. Esm.1.82. jf. ogs. Nans.JD.Sé (se u.

graveren.l884.II.173.
Esp.38. Feilb.

Kranse-, t ssgr

kranse op, d. s.

['krBUsa-] især til

Krans l.i og 1.8 (jf. Krans-;, -baand, et.

^t i bet. 2: Krans-). 1) bredt baand (af silke-

tøj olgn.), sædvanlig med inskription, hvor-
med gravkranse, æreskranse olgn. forsynes.
NatTid.^VBl912.M.l.TilU.sp.l. 2) f d. s. s.

Kransring. vAph.(1764). ySO. (u. Krands-
ning^. -binder, en. (f Krans-. VSO.(u.
Krandsmager^/ person, der binder kranse,
især gravkranse. ySO. MO. Buchh.GT.96.
^7. -binderske. S&B. D&H. -binderi,
et. ^y/". -binding; fagl.) spec: virksomhed,
hvor der bindes kranse, en stor Mængde
(gartnere) opelsker Blomster, der afsæt-
tes til . . Kransebinderier. KvBUU1911.3.
sp.2. -binding, en. (jf. -binderi; fagl.)
det at fremstille kranse. Legeb.II.134. Kranse-

Kjialdert l.i). især i forb. som toppen,
topfiguren paa krsmseksLgen (vistnok

efter en artikel af Tops.i Dagbl.''lzl872.1.

sp.l, jf. Arlaud.258), oftest (spot.) om be-

tydningsløs person, der staar i spidsen for
et parti olgn. at resignere og nøjes med
at være Pynt og Pryd for Partiet, Figu-
ren i Toppen al Kransekagen. Hørup.III.
366. De (o: fyrsterne) er til, for at vor

50 Forfængelighed kan blive smigret, for at
vi kan sove roligere om Nætterne, for at

Kransekagen kan have sin Top, for at det
hele kan være i sin Redelighed og Orden.
Bang.SE.xi. han var anbragt som den
pompøse, men betydningsløse Topfigur i

Kransekagen. EHenrichs.MF.1.142. (1. br.)

i anden anv.: den ulykkelige Krig i 64,

den endelige Topfigur paa Kransekagen
af Danmarks politiske Forlis. JFJms.iv^.

mos og Jomfruhaar bruges til Kranse- 60 44. 1.2) afbrækket stykke af en kransekage
hmåing.Hag.yiI.341. -blomst, en. se

Kransblomst, -brænder, en. se Krans-
brænder, -forladning, en. (jf. u. Krans
4.1; j^, foræld.) forladning (L2), bestaaende
af en ring af tovværk med et indsplidset
tovkors, der anvendtes i forladekanoner for

(l.l); ogs.: enkelt (kransformet ell. aflangt)
stykke bagværk af kransekagedej. vi sidde
her og spise Krandsekage og drikke Cham-
pagnevin. PFaber. SK. 13. (æblepyramide)
Serveres straks med Kransekage, Makro-
ner eller smaa Kager. FrkJ.Kogeb.287. 2)
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(til Krans 4.2; i/. Kransøje; nu kun dial)

om de kredsrunat'Skiveformede frø afStrych-
nos Nux vomica ; bræknød ; rævekager. Moth.
K333. Man bruger hertil (o: som gift for

ræve) Rottekrud og raspede Krandseka-
ger, som anbringes paa Kjød, i Muus og
Fugle. Blich.(1920).XVI.95. FolkLægem.l.
39. Feilb. -kage-, i ssgr. til -kage l.i,

fx. Kransekage-dej, -figur, -masse (Const.

Kogeb.^(1920).310) \\ spec. (jf. Konditorrim;
m. henblik paa de vers, som findes i knaller-

ter paa kransekager) i nedsæt, betegnelser for
daarlig poesi, han havde ledsaget Buket-
ten med en versificeret Hyldest, der var
den rene Kransekagepoesi. Reumert.
Den stærkesteMaat.f1916).91. et tysk Poem
— i den skrækkelige Kransekagestil,
hvortil hans (o: OehZ's) Lejlighedsvers un-
dertiden kunde iorfaldelWBehrend.Hart'
mann.(1918).4é. han er . . uden pseudo-
poetiske Visioner og uden Lyst til at lade
sine Personer tale i Kransekagevers.
DagNyh.^^/al925.4.sp.2. -kone, en. (nu
sj.) kone, som binder ell. sælger kranse. VSO.
-Kort, et. et ved en (grav)krans vedhæftet
(visit)kort med senderens navn (NatTid.^h
1929.Aft.7.sp.l) ell. (nu sj.) kort, som købes

for et beløb, der anvendes i velgørende øje-

med, og sendes i st. f. krans til en afdøds
efterladte. Cit.l887.(OrdbS.). KvBl.^Va911.
3.sp.2.^U1911.3.sp.l. -mos, et. ^ bladmos af
slægten Hylocomium, der benyttes til kranse-
binding. Rostr.Flora.II.43?.

-kranset, adj. {afl. af Krans) vist kun
som subsi, i flt. i ssgrJ'ne femkransede og
firkransede, (bot.) navn paa deto grup-
per, hvori de helkronede deles, efter som blom-
sten er bygget af 5 ell. 4 kranse. Warm.
SystB.464. SaUXI.192.
Kranse-tale, en. {til Krans 1.5; jf.

ty. kranzrede; haandv.; især foræld.) tale,

holdt (tidligere ofte af mestersvenden) ved
rejsegildet, naar kransen sættes op. Winth.
YIII.272. Levin, -nrt, en. se Kransurt.
-værk, et. se Kransværk.
Krans-figen, en. [5.i] Y i flt, om fige-

ner fra Grækenland, der i et antal af 100
er trukket paa en sivsnor, hvis ender er sam-
menbundet. Sal.VI.498. Hage.*883. -fod,
en. [5.1] (zool.) gangvorte hos larver af smaa-
sommerfugle, hvis nederste ende er forsynet
med en kreds af kroge. Boas.Zool.*361. -for-
met, adj. (nu næppe br. -formig. Drejer.
BotTerm.143). D&H. || spec.[6.i\ (bot.;' nu
næppe br.) d. s. s. -stillet. Drejer.BotTerm.
143. -fælg, en. r-fælge. VSO.) [4.«] (fagl.)
træstykke, der i fortøjet paa en vogn danner
støttepunkt for kransen mellem stangarmene
og selve kransen. OrdbS. jf. VSO. -g:esims,
en. [4.1] (jf. -liste samt Krongesims; bygn.)
i græsk bygningskunst (og deraf afledede stil-

arter): det kraftigt fremspringende led af
hovedgesimsen (platten), som foroven begræn-
ser frisen og atter bærer tagrenden; ogs. om
hele den øverste gesims (under taget). Stil-
art.59. SaUXIV.608. -gren, en. [5.i]

(bot.) især i flt., om de sidegrene, som hos

fy^ off gran udgaar fra stammen ved grun-
den af hvert aarsskud (i en „grenekrans'').
SaUXIV.608. f -hinde, en. [4.i] (anat.)
jomfruhinde (Hymen). VSO. (u. Jomfru

-

skindj. II
(vet.) om tilsvarende slimhindefold

i skeden hos hoppen, Viborg&Neerg.HB.42.
-kage, en. se Kransekage.
Kran-ske, en. støbeske, der er ophængt

10 i og dirigeres ved hjælp af en kran. Wagn.
Tekn.lOl. Hannover.Tekn.32. -skib, et.

^ (større) kranfartøj. Larsen.
Krans-konval, en. [5.i] ^ konval

med kransstillede blade, Convallaria verticil-

lata L. Rostr.Flora.1.82.

Kran-skriver, en. (foræld.) person,

der fører regnskabet for en offentlig kran.

VSO. -sknr, et. (nu næppe br.) skur,

hvori en kran er opstillet (jf. -hus l). VSO.
20 Krans-lilje, en. [5.i] % d. s. s. krans-

bladet lilje (se u. kransbladet; j/*. Kronliljej.

Hjemmet.V^1928.33. -liste, en. [4.i] (fagl.)

(karnisformet) liste, der sættes til pryd rundt
om noget, fx. paa møbler ell. som bygningsled

(jf. -gesims;. vAph.(1759). VSO. Statuer,

opstillede i Gavlfeltet med . . dets stærkt
udladende Kranslister til Ramme. JLange.
BM.I.212. D&H. -mysike, en. ^ (nu
næppe br.) d. s. s. -skovmærke. Viborg.Pl.

3()(1793).33. VSO.VI.406. -naal, en. [6.i]

2( grønalge (med kransstillede, naalelignende
blade) af slægten Chara (jf. -blad 2); (bot.)

ogs., især i flt., om (grønalger af) familien
Characeae ell. ordenen Charales. MøllH.111.
598. KoldRo.Sporepl.97. Rostr.Flora.IL290.
Kran-snabel, en. den forreste del af

en kranbjælke (1). VSO. || nu vist kun om
yderende af en kørende krans udlægger.
'OrdbS.

40 Krans-nudel, en. [4.i] (kog.) nudel
lavet i form af en krans. VSO. e. br.

Kran-spil, et. spil, hvormed byrden
løftes i en kran. VSO. e. br.

Krans-pnlsaare, en. [4.i] (anat.; jf.
-aare;. Hjertets Krandspulsaarer. PhysBibl.
XX.378. Viborg &Neerg.HB.42. Hoftebe-
nets Krandspulsaare. Anat. (1840). 1. 604.
Panum.410. -rinjo^, en. ^J/'.Kransebaand 1

;

nu næppe br.) ring, hvorom man binder en
50 krans. vAph.(1764). Leth.(1800).77. MO.

-salvie, en. [5.i] 2( Salvia verticillata L.
Rostr.Flora.1.327. -skimmel, en. [5.i]

2( navn paa svampe af slægten Verticilhum
(hvis sporer dannes paa kransstillede grene
paa mycelietraadene). Haven.l928.Nr.11.om-
slag, -skinne, en. [4.i] (fagl.) cirkelrund

jærnskinne, hvorpaa noget drejer || skinne
paa forvognen, hvorpaa fadingens forreste

del hviler og drejer (jf. u. Krans 4.2^. Mil
60 TeknO.143.

\\
(jærnb.) ved drejeskive. Løbe-

hjulene ruller' paa Kransskinnen. DSB.Ba-
nebygn.69. -skovmærke, en.^ alm.skov-
mærke, Asperula odorata L. (hvoraf der la-

ves „grønne kranse", se grøn l.i; j/.-mysike^.
Rostr.Flora.H1860).99. Kaper, -skæe, et.

[5.1] (1. br.) skæg, dergaar i en kreds ned over
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kinderne og under hagen; „skipperskæg" . Paa
Baadens Agtertoft sad en ældre vejrbidt
Mand med Kransskæg-. AndNx.PEJ.283.
Cit.l920.(HistMKbh.2U.lII.458). -sti Ilet,
part. adj. [6.1] (jf. -formet slutn.; hot.) om
plantedele (blade, grene, blomster), der sid-

der i en krans om et andet organ (hyppigst
m. h. t. bladenes stilling om stænglen); verti-

cillatus. Drejer.BotTerm.148. Lange.Flora.
XLIII. Naaletræerne udmærker sig ved
deres ranke, lidet koniske . . udelte Stam-
mer og svage kransstillede Grene. Suenson.
B.II.lll.

II
falsk kransstillede ('blom-

ster osv.), om organer, der kun tilsyneladende

udgør en krans. Lange.Flora.xliii. De Krans-
bladede, Urter med falsk kransstillede

Blsiåe.Hag.VL377. -STamp, en. [4.i] j^
biprodukt ved smeltningen af zinkholdige

malme, der afsætter sig i den øverste del

(kransen) af ovnen (jf. Galmejeglas, Ovn-
brud;. OpfB.^V.UO. -tallerken, en.

(foræld.) tallerken af tin, der gaves en bro-

der i det kgl. skydeselskab ved hans første

skiveskydning, og som var smykket med (en
kvindeskikkelse med) en krans og en indskrift

(jf. Krans 6^. Katalog overDa.Folkemuseum.
(1910).9.
Kran-stamme, en. lodret, faststaa-

ende søjle, der danner midteraksen i en dreje-

lig kran (jf. -stolpej. TeknMarO. Sal.^

XIV. 604. -stativ, et. stel i en kran,
hvorpaa hejseapparaterne er monteret. Tekn
MarO. SaUXIV.604. -stolpe, en. (f
Krane-. vAph.(1759)). lodret stolpe, som dan-
ner midteraksen i en kran (jf. -stamme ).

VSO. e. br.

Krans-tnsindblad, en. [5.i] 2( My-
riophyllum verticillatum L. Andres. Klitf.

192. SaUXXIII.939. -nrt, en. (i bet. 2
Kranse-. vAph.(1759). 1) (jf. -blomst 1,

-grønt; nu næppe br.) plante, der bruges til

h^ansebinding. VSO. MO. 2) f ^ jærnurt,
Verbena (officinalis) L. vAph.(1764). f
-værk, et. [4.i] (Kranse-, Schytte.IR.lII.
318.IV. 305). (bygn.) t) om kransgesims
olgn. man bedækker det QY^Tste (af mure
og vægge) med udstaaende Krandseverke
&c. for at beskierme dem imod Uveir, og
dette er Grunden til Gesimserne. Schytte.

1R.IV.305. 2) (jf. Frugtkrans; ornament i

form af krans (af blade, frugter olgn.).

JBaden.LatL.I.261. Leth.(1800). -eje, et.

(efter nt. kraansogen (jf. jy. kransågen.
Feilb.), holl. kraan(s)oog; egl. til I. Kran i

bet. „trane", jf. Krageøje; dial.) især i fif.,

om bræknødder (jf. Kransekage 2). Moth.
K333. Jeg har seet en gammel Inderst
paa Bornholm som med tre Krands-Øyen,
(Nux Vomica) curerede sig selv af en
fruelig Vattersoet. Agerbech.FAH.87. Vare
u(1807).1.161. FolkLægem.III.62.
I. Krant, en. {ænyd. krante; til krante;

jf. kranten; nu næppe br.; jf.: „forældet
Jydsk Dialectorå.^ Levin.) gnaven, van-
skelig, vranten person; gnavpotte.Moth.
K333. *Hør hvor den gamle Krandt nu

trykker Almanak,
| Hvor hånd opskiære

k&nålJCLønborg.Su8anna.(1701).13. Det er
ret en gammel Krant. VSO.
Kran-takkel, et. (^, nu 1. br.) d. s. s.

-gie. VSO. MO. Larsen.
krante, v. (Jf. Krant, kranten, krante-

voi'n; oprindelse uvis) være vranten, gna-
ven; være utilfreds med noget. Moth.
K333. Han gaaer altid og kranter. Law^e-

10 bek.Lex.K317c. MDL.
|i
nu vist kun (jy):

være sygelig; skrante. Feilb. kranten,
adj. (dial.) gnaven; vanskelig; misfor-
nøjet. MDL. Feilb. krante-vom, adj.

(ænyd. d. s.; nu vist kun arkais!) d. s. s. kran-
ten. VSO. du, Marie, tag dig af min Dat-
ter og vær ikke krantevorn. AErslev.Ørne-
klippen.l.(1906).29. min fornemste Embed
er nok den at tage mod al denKrante-
vornhed og Gnavenhed, som han vil

20 lade løbe ud over mig. JakKnu. CD. 14.

Kran-tov, et. svært tov, der benyttes
til taljerne i mastekraner olgn. MilTeknO.
Funch.MarO.II.115. -trykker, en. [1.3.4]

^ et udenbords siddende tømmer, som under-
støtter kranbjælken. Benævnelsepaaforsk.Dele
afetSkib.(1848).79. Scheller.MarO. -nd-
lig:g:er (TeknMarO.) ell -ndlæg^ger,
en. en fra kranstativet udgaaende, hyppigst
skraatstillet, stiver (arm ell. bom), hvis yder-

30 ste (øverste) ende bærer skiven, hvorover
krankæden ell. -tovet gaar fra spillet ned til

byrden (jf. -bjælke 1). -vogn, en. (fagl.)
jærnbanevogn, automobil olgn., der er for-
synet med en løftekran (til anvendelse ved
ulykkestilfælde olgn.).DagNyh:'^kl928.8.^.3.
BornholmsTidende.^V8l928.4.sp.2. -værk,
et. (sj.). Ændringsforslag . . saavel med
Hensyn til Fundamenterne (til Nyholms
mastekran) som til selve Kranværkets Kon-

40 struktion. HistMKbh.2R.III.392.
I. Krap, en. [krisb] flt. (i bet. 1) d. s.

ell. (sj.) -pe (Drejer°.BotTerm.232). (ænyd.
d. s., SV., no. krapp, ty. krapp, fra holl. krap)
1) 2f betegnelse for planter af krapfa-
milien (Rubiaceæ) ell. spec. slægten Ru-
bia L.; især om R. tinctorum L. („krap-
planten"), hvis rod og rodstok anvendes i

farvefabrikationen. LTid.1759.431. Mali.
SgH.553. Lange.Flora.417. Af Faarets Uld

50 og Hørrens Taver lavede man sig sine
Klæder, og Farven til dem fik man af

Krap og Kartebolle. Hertel.A.147 . 2) (farv.
og ^) farvestof, som fremstilles af krap-
plantens (tørrede og malede) rod og giver en
rød farve (jf. Farverrød(e);. Cit.l7'05.(Kbh
Dipl.VII.751). det bonderøde farve de
(0: husmødrene) ved Krsip. Høegh.AJ.541.
BOlsen.Farvebog.(1858).21. VareL.H47. \\ i

sammenligning. *Ej rødme Korsets Faner I

60 Nu mer som Blod og Krap. Gh-undtv.PS.
V1I.146. *Kalkunens Næselap

|
Blev saa

blodigrød som Krsip.PMøll.1.46.
II. krap, adj. [krisb] (glda. krap-p , sv.,

no. krapp, oldn. krappr, holl. krap, ty. dial.

krapf, daarlig, ringe; besl. m. I-H. Krampe;
j/". Krapperum, I, HL krappe, krappet) 1)
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(især ^ ell. dial.) snæver; trang; ogs. (nu
l.hr.) i videre anv.: haard; streng; van-
skelig. Moth.K334. Krappe Aar.F-SO. Støv-

len er for krap. MDL.(Jy.). ikke kunde hun
styre Dyrets Gang paa den krappe Sti

langs Braddyb og Fjeldlide. ^Ers/ey.jØrwe-

klippen.I.(1906).84. Feilb. \\ som adv. (jf.

krapslaaet:y Krapt slaaet Tougværk. Har-
boe.MarO. Schcller.MarO. 2) (især ^) i spec.

anv. 2.1) om sø, bølgegang osv.: med bratte,
men kraftige og tæt paa hinanden føl-
gende bølger; især i /"orft. krap sø (jf.

Krapsø samt kort sø u. III. kort l.i). For-
medelst den stærke Strøm er Søen . . krab
og stylp. JFaludan.Møen.II.(1824).49. Har-
boe.MarO. Søen havde rejst sig og var
bleven svært krap herinde mellem Grun-
dene. Drachm.STL.304. den stive nord-
vestlige Kuling . . satte et krapt Skvalp
ind over Bugten. KnudAnd.H.127 . || billedl.

Skældte man ham ud . . saa var det, som
gød der sig en dulmende og fed Olje over
de krappe Bølger derinde i Eens Aarer.
AKohl.M.P.1.166. fra det krappe Tanke-
kog i de politiske Drøftelser (hos Thuky-
did) naaer man til den jævne gribende
Patos i PJataieernes Forsvar. iVilføZ^.Fii^^.

1.401. 2.2) om drejning, drej i et løb olgn.

:

kort og brat; skarp. Den krappeste Drej-
ning faar man ved at lade Skruerne ar-

bejde hver sin Vej og lægge Roret for
Fart. Bardenfl.Søm.1.236. Farvandet er .

.

meget smalt . . og Drejene er krappe.
DendanskeLods.(1919).419. Føreren (af fly-
vemaskinen) foretog . . nogle krappe Drej.
NatTid.^^/a920.Aft.5.sp.3. \\ som adv. dreje
krapt. Scheller.MarO. Vanter, Barduner
(osv.)y der bøjes for krapt om Kovse, Klaa-
der. Jomfruer eller lignende, er tilbøjelige
til at brække i Nakken at Ø\et. KuskJens.
Søm.9. overf.: hun begyndte næsten at for-

tryde, at hun havde drejet saa krapt af
før (o: været saa afvisende over for en til-

beder); det var dog ganske rart . . at lege
lidt med liden. BerLiisb.S.19.
Krap-, i ssgr. isoer ^tZ I. Krap ; foruden

de ndf. anførte kan nævnes (til I. Krap 1;

fagl., nu 1. br.): Krap-avl, -land, -mark,
-plantning, -rod og (til I. Krap 2, især farv.)
>ap-farve, -farver(i), -farvning, -tryk samt

(jf. krap -rød, -rødt ndf.) betegnelser for
forsk, farver som Krap -gult, -karmin, -pur-
pur, -blomster, pi. [I.l] spec. (fagl.) om
affaldsprodukt af krappen, hvor den anven-
des ved alkoholfremstilling. VareL.'^448.
krapere, kraperlig;, se krepere,

kreperlig.

Krap-klld, et. [I.l] (fagl.) affald fra
skrælningen (afbarkningen) af kraproden.
YareL.H47. -koUe, en. [LI] (foræld.)
kølle, hvor kraprødderne tørres. VareL.(1807).
11.105. VSO. -lak, en, et. [1.2] (r og mal.)
rød lakfarve, lavet bl. a. af krapfarvestof.
VareL.(1807).II.108. Christ.Kemi.162. jf.:
den dyre Rosa-Kraplak. ORung. VS.105.
-maskine, en. {efter ty. krappmaschine;

til III. krappe; fagl.) maskine til krapning
(se III. krappe). Lundb. -mol le, en. [I.l]

(foræld.) mølle, hvor de tørrede kraprødder
maledes ell. knustes. Funke. (1801). II. 681.
VareL.(1807).II.105. D&H.

I. krappe, v. ['kn?ba] -ede. (a/* II. krap
(2.1); jf. krappet; ^"ell. dial.) om sø: rejse
sig krap. Søen krapper. OrdbS.(bornh.).

II. krappe, v. ['krBba] -ede. {af I. Krap;
10 farv., nu 1. br.) farve med krap (2). In-

gredienzerne til at farve got Sort, hvilket
altid bør sættes paa blaat, og mestendeels
bør \iV2i^^QS.LTid.l760.146. (tvisten) heM-
zes for anden Gang og skylles, krappes
ligesom Kraprødt med 4 Pd. Krap. -SOisen.

Farvebog.(1858).140.
III. krappe, v. ['krsba] -ede. vbs. -ning.

{fra ty. krappen; vel 'hesl. m. II. krap, I-Il.

Krampe osv.; jf. Krapmaskine; fagl.) give
20 et stof (især finere møbel- og kjolestoffer) en

vis behandling (appretur), idet stoffet ud'
sættes for virkningen af kogende vand og
umiddelbart efter skylles ell. vaskes med koldt

vand samt valses, hvorved det trækker sig

sammen og bliver blødt og glansfuldt. OrdbS.
Krappe-mm, et. {fra oWw. krappa-

riim, til krappr, se II. krap; egl. „det snævre
rum"; sml. jy. krapvring, forreste rum i

fiskerbaad (Feilb.); foræld.) om et rum i (den
30 bageste del af) skibslasten. Moth.K334. Erik

saae da, at disse Pile fløi fra en stor Mand
i Kra.pperummet.Suhm.Hist.III.322. *Ej-
nar . . spændte kjæk i Krapperum sin Bue.
Grundtv. PS.II.482. Ing.EM.III.215. Hauch.
V.150. Bardenfl.Søm.i.5.
krappet, adj. ['krebai] {til IL krap; jf.

I. krappe ogjy. krapné, gøre snæver (Feilb.);

sj.) d. s. s. li. krap (2.i). Søen var hul og
stod svært krappet herinde mellem al den

40 megen Is. Drachm.SS.87.
Krap-plante, en. % Rubiatinctorum L.

(se u. Krap I.l
; jf. Farverrød(e)^. MO. Mentz

O.Bill.52. -rod, adj. [1.2] (mal.) af samme
røde farve som krap ^„karmin med ube-
tydeligt hvidt." HavebrL.^L249). det Krap-
røde Garn.GVarg.Farve-Bog.(1773).41. Uni-
form paa Uniform . . høirøde, kraprøde,
carmoisinsrøde og purpurrøde. Schack.88.
Rønens kraprøde Klaser. Bogan.I.143. ved

50 Maaltidets Slutning er hendes Mund lige-

saa kraprød, som da hun begyndte. Fr
Poulsen.F.75. -rodt, et. [I.l] (mal.) krap-
rødfarve. OeconH.(1784).I.128. MentzO.BiU.
52. -slaaet, part. adj. [II.l] ^ om tov-

værk: (for) stærkt snoet. VSO. MO. D&H.
-so, en. i (jf. krap sø u. II. krap 2.i^.

vAph.(1759). en Fart i aaben Baad i dyg-
tig Krapsø. Drachm.DJ.I.188. Krapsøer
rejser sig paa kryds og tvddrs.Fleuron.VS.

60 121. -træ, et. [I] 3f (sj.) d. s. s. Hoved-
blomst 2. Virginsk Kraptræe. CSuhr.Ha-
versAnlæg.(1844).35.
L Krapyl, et. [kr^'py-'Z] (nu næppe br.

m. fr. form Crapule. ÉudBay.EP.1.36. Chie-

vitz.FG.43. som fk.: Oehl.Ér.IV.249). {ty.

krapiile; fra /"r. crapule, fylderi, pak, af

XI. Rentrykt ^/g 1929 20
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/a<. crapula, rus; jf. II. krapyl, krapylsk;
nedsast.) kolL: pak; pøbel; udskud; rak.
(en svejtser) for Døren (til dansesalonen)y

som skulde see til, at der ikke kom no-
get crapule . . men kun galante Herrer
off honnette Jy&meT. RudBay.EP.1.36. Ind
tu Krapylet skulde man, og Jernstangen
strax for Døren (o: i arresten). HCAnd.
III.258. Saa tidt han (o : Shelley) optraadte,
vrimlede det literære Krapyl og Kryb lo

under hans Fod. Brandes.V.486. OrdbS.
(sjæll). II. krapyl, adj. [kns^pyU] (f skre-

vet crapul(e) olg^i.). («/ I. E!rapyl ;
j/". kra-

pylsk; nu næppe br.) pøbelagtig; sim-
pel; gemen, det er dem, der boe i den
smalle, afskyelige Gade i Whitechapel
blandt lutter Pak og crapule Folk. Mrz.
XVIIL198. Du syntes at det var krapiilt

at sidde ved Siden af en simpel Mand.
CBernh.VI.197. Krapyler, en. [krB- 20

'f)y'l8r] ilt. -e. {af I. Krapyl, vel under påa-
virkn. af Kabyler (2); sj.) gemen (krapylsk)
person, det var bare de tyske Krapylere,
der gjorde Kronprinsen kulret. ThEw.FB.
1.61. krapylsk, adj. p^r^'py-'ls^] (1. br.)

d. s. s. II. krapyl. Paa Fattighuset levede
nok krapylsk Pak. KMich.SM.180.
L Kras, subst., i bet. 1 en (Moth.K189).

(Kraas, Feilb.II.322). (ænyd. d. s., sv.no.
kras; til II. kråse; j/". Grås) \)'\lyd, som^Q
fremkommer ved, at noget kråses,
knases; ogs. i videre anv.ilarm olgn. Moth.
K189.325. 2) (dial.) koll.: smuler, smaa-
stumper olgn., fremkommet ved, at noget
kråses, knases, knuses osv.; ogs. i videre anv.:
udskud olgn. fj/". I. Kraas 5^. Moth.K334.
Feilb.II.322. y/. Iskrå s (vistnok om sjapis,

søndermalet is). Cit.l784.(Speerschneider.Is-

forholdenel861-1906.(1927).23). || isæriforb.
i kras, i stykker; itu. det gik i krafi. Moth. 40

K334. slaae i Kras. VSO. Esp.191.
II. Kras, en. se I. Kraas.
III. kras, adj. [krBs] {sv. krass; gennem

<2/.krass, fr. crasse aflat. crassus, tyk, grov)

1) grov; plump. Leth.(1800). især i flg.
anv.: I.l) (nu 1. br.) om optræden, fremtoning
osv.: som ikke har undergaaet nogen
forædling ell. forfinelse; undertiden
spec: groft sanselig; nu især om per-
son: som fører grov ell. plump tale;5p
grov ell. uanstændig i munden, disse
Mennesker, den ene paa 41 Aar, den
anden paa 39 (er) saa aldeles krasse i

deres Personlighed som Fuchser paa 17
eller 18 (jf. ty. krasser fuchs). Oehl.(Ørst.
Br.1.245). et crast Stykke Pigebarn af

Kjød og Blod. Ing.EF.VII.54. den Maade,
hvorpaa Ottavio gjør Correggio sit ære-
krænkende Tilbud, (er) saa cras, saa plump,
saa umotiveret og urimelig. Heib.Pros.III. 60

258. *Det skurrer dog lidt i mit Øre,
| den

Smed er noget for kTSiS.Hostr.G.150. Lej-
erne voldte ham saa usigelige Bryderier.
Især enkelte krasse Madammer.Ja/cMmid/.
SP.76. 1 .2) (undertiden m. overgang til bet.

l.ij ensidig ell. udpræget, især m.h.t.

uheldige egenskaber, hvorledes Mennesker
af udmærket Dannelse endnu kunne være
uvidende om Betydningen sif (betegnelserne)

Eenhed ell. Identitet, og endnu bestandig
(tage) disse Ord i den crasse, mechaniske
Forstand. Eeib.Pros.III.205. Den krasse
Panteisme. PMøll.II.213. disse crasse Ju-
rister, der altid tale, som om der hos os
fandt en velordnet Retspleie, en betryg-
get Retsforfatning Sted. Kierk.XIII.460.
i det 15de Aarh. materialiseredes (religio-

nen) paa den krasseste Maade. VVed.BB.311.
(præsten) er saa alvorlig og indtrængende
uden at være Iltsls. Sick. HÆ. 147. kras
materialisme: NMPet.IV.33. Kierk.III.
96.

II
som adv. et krast protestantisk Syns-

punkt. CPalM.0.411. Vore syv Biskopper
og de krast fritænkerske Medlemmer af

Kommissionen skal da ogsaa i lige høj
Grad have følt sig tilfredsstillede af denne
0Tåmng.JakKnu.LU.219. 2) (under paa-
virkn. fra kradse, jf.Festskr.VilhThoms.292)
som voldsomt paavirker de rent legemlige

sanser (især smagen, synet ell. lugtesansen):
stærk; kradsende; skrap. *Paa Pladsen
der (0: i knejpen) det netop kniber,

| og
Luften falder lidt tung og kras. Ploug.I.
39. *Ah, denne Foraarsluft, den er sgu
kras . .

I
Man bli'er saa livstræt og saa

døds-kaad. JakKnu.Va.97. Kras Cigaret-
røg. SvLa.HjG.136. (han) var en stor Lieb-
haver til Gammel Johannes kradse Bræn-
devin. Aafc/.-BT.50P. det var knageme en
kras Punch. FrPoulsen. VV.22. \\ som adv.

der er krast blaa (o: om kirkekupler) i det
grelleste kugleblaat. KLars.LF.52.
krasbarstig:, adj. se kradsbørstig.
I. Kråse, en. se L Kraas.
II. kråse, v. (jy. kraas(8)e. Feilb.ll.322).

ede. {(f)sv. krasa, no. kråse, jf. eng. craze,

fr. écraser, som er laant fra nordisk; lyd-

ord; jf. I. Kras, krasle ; dial.) 1 ) intr. : give
en knasende lyd (som af noget tørt, skørt

olgn., der knuses); knase (1). Moth.K189.
Det kråser mellem Tænderne. VSO. Esp.
191. 2) trans.: sønderbryde (noget tørt ell.

haardt olgn.); knase (2); knuse. VSO. Rietz.

350(skaansk). || ogs.: klemme ell. trykke
sammen ell. itu; mase; kramme. Feilb.

11.322.
O Kras-hed, en. (1. br.) til HL kras

(1). jeg var bleven en Mand . . en bru-
sende Ynglings Krashed havde modnet
sig til anstændig Billighed. Oehl.(Ørst.Br.

1.215). (han) havde Vanry paa sig fra

sin Provinsfor al Slags KTSLshea.SophClau88.
JF.50.
krask, interj. [krissg] (smZ. sv. krasch,

kratsch, ty. krach samt VI. krak; sj.) som
betegnelse for bragende, spragende ell.

knitrende lyd (naar noget revner, rives

over olgn.). jKraskl" sagde Æggeskallen,
der gik et Vognmandslæs over den.HC
And. V.378. „Krask 1" der revnede Bælgen
(o: ærtebælgen). smst.VL207. || ogs. (jf. II.

klask, IL klat, kladask; besl. ell. udvidede
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former som krats, kraderadask olgn.

Da lød det pludselig under mig: Rats,

Krats, Kradaradats — det var Digterthro-

nen der styrtede sammen. Pa^ilf.iL.7.579.

I. krasle, v. ['kpsla] -ede. {ænyd. kras-

(se)le; a/* II. kråse; "især dial.) give en ras-
lende, knasende lyd; rasle; skrasle.

Moth.K325. Jeg haver seet saa stærk ly-

sende Barometra at man mærkelig kunde
høre en Kradslen af den indvendige Flam-
me. 7frSeZs/£/S/cr.FJ.i69. i det jeg vilde putte
Tørklædet i Lommen, hørte jeg noget
Papiir krasle inden i det. Rahh.FortJ.426.
Musene . . foruroligede mig med deres
Kraslen og Piben, medens Fødderne frøs

paa det kolde Gulv. Bagges.L.1.173. En-
gang imellem var der en Mus, der kras-
lede. Bregend.DN.72. under Tagets Vind-
skede, hvor Spurvene boer, pusler og
krasler det Dag og ^2ii,IRaunliiær.ID.8.
Feilb.

II. krasle, v. se kradsle.

Krasse, en. se Karse.
I. Krat, en. se I. Kratte.
II. Krat, et ell. (nu kun dial.) en (Lan-

gehek.Breve.3L Rohinson.L2d8. Wilse.R.V.
147. Funke.(1801).IL29. jf. Feilh.). [krisd]

Høysg.AG.36.
\\
fltd.s.(lMakk.4.38(Chr.fl).

LTid.1729.202. vAph.Nath.VI.296. Achton
Friis.D0.III.273. Glahder.Retskr.) ell. (nu
sj.) -te (OeconJourn.1757.382. Biehl.DQ.IV.
14. FriiS'Møll.(PoUVsl919.12.sp.l). jf. u.

Egekrat 8p.205^^) ell. f -ter (Cit.l736.(Jy
Saml.4R.III.247). Slange.ChrIV.695. Biehl.
DQ.II.149). {ænyd. d. s., sv. dial. kratt, nord-
fris, kratt, nt. krat, jf. no. dial. krat, ogs.

:

noget smaat, affald, sv. dial. krate, d. s. ; hesl.

m. II. kratte) 1) (uden for tdlem. revl og
krat (se Revl^ nu kun dial.) om hvad der
er smaat, ubetydeligt. Moth.K334. || spec.

(hornh.) om (smaa)hørn. Esp.191. 2) lav
ell. forkrøblet, oftest tæt, uigennemtrængelig,
naturlig bevoksning; buskads; smaa-
skov; ogs. undertiden om underskov, i

Forgaardene var opvoxet Krat (Chr.VI:
vare allehaande krat opvoxnej, som i en
Skov. lMakk.4.38. *Den frygtsom Hare
da sig skiulede i Krat. Holb.Metam.44.
*Han kneiser vældig, som en knudret Eeg,

|

Høit over alt det lave Krat (Oehl.HJ.7:
det andet Smaakratj. Oehl.(1841).III.9.
*Krat med Høiskov blandet

| Om Søens
RsLnå. JHSmidth.B:aver.201. *Han (o: dren-
gen) kan bore sig gennem det tætteste
Krat. Ingv Bond. (Myrehogen. Nr. 1. (1908).
103). Skovtiden indlededes med Dannelsen
af Krat. Warm.P.45. (skoven) er 4 Tdr.
Land, yderst langs Stranden bestaaende
af lavt, vindhærget Krat af Slaaen, Tjørn,
Eg og enkelte Bøge, men efterhaanden
hævende sig mod Øst, hvor den snart bli-
ver til pragtfuld Storskov. AchtonFriis.DØ.
111.63. busk og krat, se Busk 1. || CD
hilledl. Et Krat af lange og spredte graa
Haar groede fra den lille Bakkenbart ud
paa de stærkt fremspringende Kindknog-

ler. Schand.AE.7. *trindt omkring ham
Vandenes Nat

| og lig en Hytte Skyernes
Krat. EBrand.S.26. Vi har kørt (i Nord-
frankrig) imellem Agre, som hegnedes af
Kratte af FigtTSi&å.Friis-Møll.(FoUVsl919.
12.sp.l).

II
ofte i navne paa mindre skove, fx.

Ilkum Krat (Gold8chm.VII.13), Ordrup
Krat ved Kbh. (Trap.'^11.280), Oplev Krat
i Hornum herred (smst.V.641).

10 Krat-, i ssgr. især til II. KJrat 2; for-
uden de ndf. anførte kan nævnes: krat-(be)-
groet, -bevoksning, -bryn, -klædt, -purl,

-strækning, -tykning, -bakke, en. (1. hr.)

kratbevokset bakke (jf. -landj. Bagges.DV.
IX.23. D&H. CP -bevokset, part. adj.

Ing.PO.I.178. kratbevoxede Rolme.Schand.
VV.323. jf: *Hvor ellers Ulven kun sit

Rov
I
Bag kratbevoxne Stammer søger.

Oehl.Digtn.I.118. -buk, en. (zool.) anti-
20 lope af slægten Tragelaphus (der holder til

i krat- og rørbevoksninger). BøvP.II.318.
-bnsk, en. (jf. -vækst; 1. hr.) lav ell. (nu
især) større buskvækst (som vokser i krat).

*den splittede Vogn i en Kratbusk | Laae.
Bagges.Skudd.64. Lene hev sig op ved en
af Kratbuskenes seje Grene. Schand.BS.
339. Skjoldb.A.14. jf.: Ved Kratbuske for-

staaer man ganske lave buskartede Vexter
med meget tynde og fine Grene f. Eks.

30 Tyttebær Bølle. Funke.(1801).11.16.
Krater, et, i bet. 1 en (tidligere ogs. i

bet. 2: Heib.Pros.VII.374. jf. smst.VIII.
416). ["kra-'cZar] fit^ -e. {ty. krater, fra lat.

crater, af gr. krater, (blandings)kar, bolle)

1) (arkæol.) kumme ell. kar, hvori man
blandede vin og vand. Heih.Poet.VIII.
21. den smukke Krater fra Ruvo. FrPoul-
sen.OD.199. SaUXIV.615. 2)(geogr.) (tragt-

ell. kedelformet) aåbning i en vulkan,
igennem hvilken udbruddene sker. AW

'Hauch.(1799).740. Man var i et Krater,
dybt nede i en udbrændt Vulkan.HCAwci.
111.348. Sal.^XXV.443. i sammenligninger:
*Maanen . .ryger lig en antændt Fakkell

|

See, hvor den Røgen sender ud,J Som
fra et Kraters aabne l!\jiå.PalM.VlI.285.
Hendes Øjne er som et Krater. ^nc^iVo;.

PE.in.247.
II O hilledl. Europas Krater i

PdiVis, HCAnd.VI.186. Nu saae jeg ned i

50 Lidenskabens Krater,
| Og skued dybt i

Hjertets Gaader må.PalM.V.274. den af

Revolutionens Krater udslyngede Strids-
mand (o: Napoleon) mod de i Evropa her-
skende Traditioner og Privilegier. ChrRe-
ventloiv. Krigsaarsager ogKampmaal. (1916).
34.

II
(især W) i videre anv., om (mindre)

tragt- ell. kegleformet fordybning.
JBaden.FrO.79. Jeg saa i 1919 Kratere,
som Minesprængninger havde flænset dybt

60 ned i Jorden — Kratere, der lignede Hel-
vedes Mgv\xnåe.Leop.FL.II.18. Jorden i

Havegangene er . . ligesom koparret eller

opfyldt af smaa Kratere, Mærker efter
Regndraaberne og Træernes Dryp. Knud
Pouls.(Pol.Vil922.11.sp.3). spec. (fagl) om
hulning, som dannes i det positive kul i en

20*
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kulbuelampe: HEol8t.ElektrJ.286. SaUVII.
26. Krater-, i ssgr. (især geogr.) til Kra-
ter 2; foruden de ndf. anførte fx. Krater-
form(et), -kegle, -rand, -tragt, -væg. -rede,
en. (zool.) kraterformet rede hos myrer med
volde omkring indgangsaabningen. Bergs.
MS.'^n.471. -rar, et. (geogr.) forbindelses-

gang fra vulkanens indre til krateret. Gen-
nem Kraterrøret stiger den glødende Lava
op. Uss.AlmGreol.27. -sa, en. (geogr.) sø i

et krater. Sal.VI.180.

t Krat-garn, et. (til II. kratte 1) d.

8. 8. -vod. JLybecker. Fiskene og Fiskerierne.

(1792).57. -gag, en.V (-V-) skadegøg, Coc-
cystes glandarius L. Sal.VIII.227. -kal-
Knn, en. (sj.) \ den australske hønsefugl
Cathethurus lathami. BøvP.II.581. -kæn-
g;ara, en. (zool.) om mindre arter af kæn-
guru (Macropus ruficollis, agilis ofl.). SaU
XV. 125. -land, et. (jf. -bakke; 1. br.).

Fridericia.l7&18Aarh.206 (se u. Hedelandj.

-land, en. (jf. -skov; 1. br.). (kilden) lig-

ger ganske allene . . i en lille Kratlund
tæt ved Strandbredden. Molb.Dagb.301. de
havde naaet den Kratlund, hvor Kongen
vilde \sige.HFEw.NF.82. „Svalen". Aars-
beretning forl901.(1902).17. -rase, en. ^
Rosa dumetorum Thuill. ito8tr.FloraJ.210.
SaUXX.S73.

I. Krats, et. se I. Krads.
II. krats, interj. se krask.
Krats-, i ssgr. se Krads-, kratse,

V. se II. kradse.
Krat-skav, en. kratlignende skov (jf.

-lund). vAph.(1759). LTid.1761.27. Reib.
PoetJ11.39. Drachm.VT.290. ForstO. bil-

ledl.: *En Kratskov er hans (o: havmandens)
Skiæg. Oehl.L.I.81. -sneg;!, en. (zool.,

8j.) lungesneqlen Helix arbustorum L. (jf.
-snekke;. OFMull.ZoolPr.240. Sal''XI.l'86.

-snekke, en. (zool; nu 1. br.) d. s. OF
Miill. Vermium historia . II. (1774). 55. Fed-
ders.S.Llll. -snerre, en. ^ liden snerre,

Galium silvestre Poll. Bostr.Flora.l^.(1878).
201. -svin, et. (zool.) afrikansk svin, som
lever i krat olgn. steder. Sus africanus. BøvP.
11.332. -svinggel, en. % en form af rød
svingel, Festuca rubra. CGRafn.Flora.1.549.
Drejer.Foderurter.(1837).77.

I. Kratte, en. ['kr^da] (dial Krat jf.
VSO. Feilb.). flt. -r. (sr.°kratta; af IL kratte;
landbr. ell. dial.) rivelignende redskab
til at samle korn(straa) olgn. sammen med;
dels: rive med kort hoved og 3-5 lange tæn-
der, som anvendes i loen ell. (nu især) i mar-
ken til at samle neg af (haand)mejet sæd;
dels: større rive med langt hoved og mange
(jæm)tænder, som anvendes til at samle
spildte straa (paa stubbemarken), hø olgn.

VSO. MDL. (han) gik ind paa Havren
med et Raseri, saa Line knækkede to
Tænder i Kratten for at vinde med. Aakj.
VF.84. graa Stubmarker, hvor der endnu
stod Rids af Krattens Tænder i Bunden.
8a.VB.133. Par efter Par drog op ad Bak-
ken med hvæsende Leer og hoppende

Kratter. NJeppe8en.HT.86. LandbO.IV.61.
Feilb. Brenderup.§66.

II. kratte, t;. ['kreda] -ede. {ænyd.d.s.,
SV. kratta, nt. kratten, ty. kratzen (oht.

krazzonj; jf. II. kradse, II. Krat, I. Kratte;
især dial.)

1) kradse, rive ell. skrabe med kløer,

negle olgn. \a) i al olm. Moth.K320. *Hand
fire store Hul mig i mit Hoved satte,

|

10 Da hånd tog hastig til med sine Kløer at

kratte. Reynike Fosz. (1747). 290. *Jeg . .

kratte skal dit arme Skrog. TBruun.1.259.
Du er ligesom et Dyr, der kratter En,
naar det vil være venligt. JakKnu.R.45.
en stor, svullen Rotte . . peb og krattede
og vilde ind ad en Dør.VilhAnd.HS.211.
jeg hører den samme Lyd, akkurat som
om en kratted med en Negl hen over
Ymåuesruden. Aakj.VF.249. Feilb. OrdbS.

20 (SjælL, Loll.-Faister). || uegl. Lad dog vær*,
Unger I I staar her og kratter og er lige

fær at rive Brødet fra mig. ZakNiels.Fort.
304. Hendes Latter formelig krattede i

Nerverne, saa ætsende lød den. Bregend.
DN.79. det kratter i kagestedet, se Kage-
sted.

II
{ænyd. d. s. (Pouch.Fragstycker oc

Ordsprog.(1611J.Q8f); nu næppe br.) tahm.
var dig for de falske katte, de slikke for
og bagtil kratte. Mau.2318. CBernh.IV.248.

30 AErslev.Ørneklippen.II.(1907).34.jf.: *Vog-
te dig for slige Katte,

i
Som vil slikke

dig og mig;
|
Thi de vil med Kloen

kratte
|
Store Skrammer svigelig. Reynike

Fosz.(1747).62. Ui) spec. : klø (lll.i.i). hvad
er tienstagtigere end naar det eene Asen
kløer og kratter det andet? Lodde.M.104.
Der kunde han stikke Haanden ud mel-
lem Stængerne og kratte Galten. Ernests
Dalgas.Krøniker ogÆventyr.(1896).50. Han

40 skubber den laadne Lue og kratter sig i

H.ai2LTet. Skjoldb.A.57. (han) krattede Kat-
tens Ryg. Lunde.IIG.174. Brenderup.§66.
Kværnd. 1.3) m. (obj. og) ftg. adv. ell. præp.-
led. kratte igen. Moth.K321. jeg skulde
have bidt ham, slaaet ham, sparket ham,
krattet ham ihjel. JTtJens./F.iO 7. han for-

slog Tiden med at kratte Kalken af Væg-
gen. Aakj. VB.IO. Det var Hunden, der sad
ved Siden af Sengen og krattede efter

50 ham med sin Pote. Tandr.R.40. || kratte
fra sig, forsvare sig ved at kradse, rive

osv. (søkrabben) krattede fra sig saalænge
den kunde, og knækkede mangen Hum-
merklo. ^iic/i.Mr.84.

II kratte op. kratte
op i et Saar.F^O. overf.: rippe op i; ogs.,

m. flg.præp. med: holde øje med; passe paa
med. kratte en sag op. Moth.K320. kratte

op med en.smst. Slange.ChrIV.61 (se k&ste
sp. 18P^).

60 2) (sj.) skrive gnidret, ulæseligt;
kradse (II.2.i). *sit Navn ulæseligt han
kratter

|
Paa Documentet. PalM.V.347.

3) arbejde med en kratte; især: rive (korn)-

straa olgn. sammen med en kratte. VSO.
kratte i Jorden med en Rive. i¥0. Feilb.

jf.: *Saa kommer da Slet over Ager og



813 Kratteberste Krav 8U

i

Eng . .
I
mens Riverne kratter,

|

gaar
Pigerne frem. TliøgLars.T.20. i forh. m. Hg.
adv.: Det (o: birketræets frø) krattes løst

ned, da det siden i Tørke vandes. JFaulli.

Urte-Bog.(1761).93.

4) i udtr. som betegner bevægelse (fremad),

fremgang (i arbejde) olgn. 4.1) m. overgang

til bet. 1, om de bevægelser (med lemmerne),

der udføres ved kradsning, ell. om bevægelser

af lignende art. *dermed sprang hånd (o:

katten) op paa Bøge-Qvist og Greene,
|

Hånd krattede sig frem til samme Bøge-
Top. ReynikeFosz!(1747).436. Kanariefug-
len krattede svagt i smaa Hop fra Stæn-
gerne ned til Bunden af Buret og op igen.

KLars.GV.102. (hesten) strider i Sten og
Glatting med de yderste Spidser af alle

fire jernskoede Hove . . den glider og
kratter i paany.J FJens.H.5. Han krattede
vildt med Fødderne for at faa Fæste un-
der sig.AKohl.MP.III.353. Til Trods for

at (klyderne) er Vadefugle opfører de sig

fuldstændig som Ænder, de staar paa Ho-
vedet med Gumpen strittende lodret i

Vejret, mens de kratter med Benene for

at holde Balancen. AchtonFriis.D0.III.25.

4.2) (ofte spøg. ell. nedsæt.; jf. H. kradse 2.4j

især m.flg. adv.: bevæge sig langsomt, be-

sværligt ell. (sjældnere) hurtigt af sted;
kradse (n.2.4); kravle; sjokke; stikke

(af) olgn. i samme Nu, Solen stod op, . .

løftede hun et saadant Vræl, at nu blev
de alle nødt til at kratte o-p. Rørd.S.85.
Skal vi gaa ned og snakke et Par Ord
med J. . . jeg (d: en gammel mand) kan
vel kratte hen til ham. JVJens. FD. 84.

rende, kratte afsted, dække sig, paa alle

fire og paa to, hvad der fortede bedst.
sa.TL.60. Esp.446. kratte af: OrdbS.
(Fyn, Langeland, Taasinge). 4.3) (undertiden
vel m. tilknytning til bet.H) arbejde, især

med besvær, møjsommeligt ell. uden større re-

sultat; ogs. om (langsom, møjsommelig) frem-
gang i arbejde, kaar osv., oftest m. flg. adv.

ell. præp.-led : arbejde sig fremad (lang-

somt, med besvær); vinde (langsomt) frem.
de danske Piger viste hvad de kunde faa
krattet fra sig mellem Solopgang og Tus-
mørke. JFJens.6^/<;i6ef.('i9i^;.54?2. de tusind
Smaahjem paa Jorden kratter sig frem i

Lyset. Skjoldb.NM.230. hvad kan det hjælpe
alt det en kratter ved, for ligelangt kom-
mer en i det. Aakj.VB.167. de havde al-

tid det Haab, det skulde lykkes dem at
kratte ved saa længe, saa de kunde faa
sig en Ko. Bregend.HS.40. Feilb. Esp.446.
SjællBond.184. Han er snart 80 Aar, men
kan endnu gaa og kratte lidt. OrdbS.(sjæll.).

Kratte-berste, en. [H.l] (foræld.)
stivhaaret børste til at rense ell. børste sko
med (jf. -kost samt Kradsbørstej. Moth.
K321. Thiele.1.131. TroelsL.n.l68.f-UoHt,
en. [H.l] d. s. Moth.K321. Rostgaard.(NkS
4^820.112).
O krattet, adj. ['kredaf] (af H.Krat;

1. br.) kratbevokset. d°en store krattede

Høj. SprogforeningensAlmanak. 1913. 74. i

Vest har man et Kik ind mellem et Par
grønt krattede Bakker. Silkeborg Venstre-
blad.^^kl916.1.sp.5. krattede Mergelgravs-
huller afbryder Græsfladens Ensformig-
hed. i?'ieMron.7i:0.i59.J/".; birkekratte de,
nu tilføgne Kløfter. sa.STH.99.
lirat-ug^le, en. (zool, sj.) natsommer-

fuglenHypenaproboscidalisL. FrHeide.Som-
10 merfugle-Atlas.(1913).12. -vikke, en. 2(

Vicia dumetorum L. Rostr. Flora. 1. 239.
-vod, et. {til n. kratte 1; j/. -garn samt
Kringelvod; fisk., nu næppe br.) navn paa
en slags vod (hvis underkant skrabede hen
ad bunden), de forskjellige Fiskes Yngel
. . ødelægges ved Kratvaad, Sandvaad og
lignende fordærvelige Redskaber. jfiTrø^/er.

(IJa.Almeenlæsning. (1836).68). Fiskeriudv.
(1874). Bilag. II. 7. Drechsel. Saltvfisk. 53.

2Q Feilb. -vækst, en. (jf. -husk; sj.) om
buskvækst (som vokser i krat). VSO. MO.
D&H.

I. Krav, et ell. f en (Clitau.PT.68.
TBruun.V11.29). [kra'v; ogs. (især gldgs.;

l.br.) krBu' ell.krTsu] krav. Høysg.AG.l 38.
flt. d. s. (æda. (dat°) krafæ, sv. no. krav, oldn.
krpf (og krafaj; jf. kræve)

1) G) som vbs. til kræve: fordring {2.i);

forlangende (8). *Een efter anden lød
30 Naturens Krav (o: døde).Bagges.SkR.123.

*Trods Lovens Bud og Rettens strænge
Krav

I

Jeg stia\.sa.Ep.64. *Her spørges
ei, hvorvidt han var begavet,

|
Men ethisk,

sand Personlighed er Kravet. PalM.Y.436.
Rom.8.4(1907; se Fordring sp. 329^). I vore
Dage nøjes Publikum ikke med at ønske,
men stiller, undertiden højrøstet, vidt-
gaaende Krav. Opperm.(NaturensV.1922.
312). II

i forb. m. flg. præp.; (sj.) m. præp.
40 af : Krav af den sædelige Lighed, ^raw-

des.XIII.453. Kravet af Republik stillede

han ikke. sa.Volt.II.594. m. præp. om (ofte
i forb. stille krav om^: MEMatthiessen.Bi-
belhist. (1898). 55. Bygningsarbejdernes
Krav om Lønstigning. Dannebrog.^^/il 908.
3.sp.l. stille krav om anerkendelse

i
m.

præp. paa (ofte i forb. gøre krav paaj:
*De paa min Bistand her kan gjøre Krav.
PalM.Luftsk.50. De prætorianere, som

50 vare blevne hjemsendte af Vitellius . .

gjorde krav på igen at komme til at

tjene i garden. OAHovgaard.Overs.afTaci-
tus.III.(1889).326. Kravet paa (nu oftere:

om; „personlig Sandhed" . . stilles nutil-

dags af alle. Troende og Vantro, og til

aWe.HMartensenLarsen.Religionshistorien og
Kristendommen.1.(1896). 162. m. flg. præp.
til, 1. (sj.) styrende vbs. Krav til (alm. om^
Fremskaffelse af rede Fenge.Pol.Vi,1903.

fiO l.sp.2. 2. i forb. stille krav til (en ell.

noget), stille fordringer til (en ell. noget);
kræve af. stille store Krav til sine Med-
borgere. D&H.

2) (især fD, jur.ell.yf) rettighed til at
kræve noget; det at være berettiget til

noget, have noget til gode; ogs. om det, som
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man har ret til (at kræve), har til gode;

fordring (2.2)j gældsfordring; tilgode-
havende. Moth.K379. Endeligen blev dem
svaret anlangende de Danske Undersaat-
ters Kraf udi Sverrig saavel til Kongen
self som til andre, at med det første skulle
deres Reigninger . . blive dennem opsendt.
Slange.ChrIV.65. *Da kræv et Offer, kræv,
hvad helst du vil,

|
Og du skal faae dit

kaldte Renaissance-Teater sov i Gaar hen
. . Døden kom ikke uventet og gik ikke
for sig uden svært Kravali og trykkende
Agoni. Fol.'^/iol923..3.8p.5.

Kravat, en, ogs. et [krB'va«^, krJsWa.'d\

(m.fr.form Cravate, Kravat(!)e. Meyer.' Gjet.

M.153. ORung.P.270). flt.'{i)tr(Reenb.I.116.

jf. D&H. Glahder.Retskr.) ell. -s (Saaby.''

Kralc.1921.II.693) ell. (sj.) d. 8. (AndNx.PE.
Krav. Oehl.HJ.104. *didhen Odysses var lo 11.89). (ty. krawatte, fra fr. cravate, side

dragen, | Fyldest at faae for et Krav, som
det samtlige Folk skulde svsiTe.Wilst.Od.

XXI.V. 17. at vi vilde . . give Henstand
med alle Krav (Chr.VI: efterlade . . al

haands i>sia[eg). Neh.10.31. et Kravs Fyl-
destgjørelse. Goo8.II.498. frafalde ethvert
Ktsly. Ludv.

II
m. flg. præp. paa, i forb.

have krav paa, dels styrende betegnel-

sen for en ting, en rettighed, et gode osv.,

form til croate, h'oat (se I. Krabat^; egl:
kroatisk soldaterhalsbind) dels (foræld.):
halsbind, -klud; dels (T), især i flt., om
(større) slips, navnlig saadanne som (i mod-
sætn. til bindeslips) er faste, ikke skal bin-

des, men fæstnes direkte foran paa krave-
tøjet. *Garniturer, Sæt og Flor,

|
Cravater

og Faxykker. Beenb.1.116. Meyer.^ Lægen
havde allerede hægtet sin Flip af, lagt

som'man er berettiget til, med biltighed ell. 20 sin Kravat og vilde formodenlig iseng.
rimelighed kan forlange. *De sagde ny
lig, vi havde Krav

|
Paa at kjende Vert

og Yertinåe. Heib.ND.180. Mit (o: Dan-
marks) udstrakte Hav

|
Med ilende, blaa-

lige Vande |
Har snart paa min Kj ærlig-

hed større Krav,
|
End selv dine grøn-

nende Strainåe. Hrz.D.I.172. En Lysestage
har Krav paa at staa lodret, og det vilde
ikke være ubilligt at forlange, at man

Drachm.F.1.339. nogle store Kravat, som
. . kunde vende fire forskellige Sider op;
de dækkede hele Brystaabningen, saa
Skjorten ikke sslsls. AndNx.PE. 11.89. en
Cravate af lyseblaa Silke med Brillant-

nsLBil. ORung. P. 270. Kravats, Sløjfer og
Bindeslips en gros. Krak.1921.II.693.
Krav-bænk, en. se u. H. Krav.
Krave, en. ['kra'va] (f Krage. Biehl.

skal kunne tage paa sin Kniv og Gaffel 30 DQ. II. 343. IV. 99). flt. -r. (glda. krafuæ
uden at stikke sig i KsLSLnåen. FrPoulsen.
MH.1L39. dels styrende betegnelsen for en
person, af hvem man er berettiget til at (ell.

med billighed kan) forlange noget. Han har
et gammelt Krav paa mig.VSO. have Krav
paa en. Ludv.

||
(nu næppe br. i rigsspr.)

ordspr. den, der gaar i løfte ell. i love
(Feilb.IL451), gaar i krav (o: den, som
gaar i kaution, maa lade sig kræve til be-

taling). Moth.K379. VSO. jf Mau.961.
II. Krav, et. (ogs. Kra. Esp.188). (sv.

dial. krav, isblandet vand, no. krav, tynd
isskorpe; besl. m. oldn. krap, krapi, halvt op-
tøet is ell. sne, no. dial. krape, sv. dial. krapp;

jf. HL krave; dial.) begyndende, endnu
ikke helt sammenfrosset ell. kompakt
isdannelse (paa havet); grødet drivis;
ogs. (bornh.) om sne efter tøbrud (Esp.
188) (jf Iskrav, Kravis samt MDL.). Moth.

(Mand.144. Skraaer.11.245), æda. krawæ
(AM.), i bet. 1, sv. no. krage, sen. oldn. kragi;

fi'a mnt. krage, hals, spiserør, krave, ty. kra-

f:en, jf. eng. craw, h'o; sml. ogs. Krag- i ssgr.,

V. krage)
1) (fugle)kro. Moth.K335. At fylde sin

Krave. Langebek.Lex.K319c. VSO. nu kun
(dial.) i ssgr. somGaasekrave. Feilb.1.530.

2) den del af et klædningsstykke, som
^ paa forsk, maade, oftest ombøjet ell. op-

stå aende og mere ell. mindre tætsluttende

gaar omkring ell. bedækker halsen (jf.
Bære-, Fipkrave; ofte i ssgr. som Frakke-,
Kappe-, Kjole-, Skjortelo'avej. Kraven
paa min Underkjortel. Jo&.30.i8. Hendis
yderste Kiortel haver en Alen vide Er-
mer, og en 3. Finger bred høy og stiv

KTSive.Pflug.DP.358. *Du (o: Judas) maatte
ønsket, med Steen til din Krave, | Før

K334. VSO. Esp.188. jf: paa Yderfjorden 50 du var sænket i dybeste Elvi Grundtv.SS.
1.434. fryser du, saa slaa kraven op om
ørene

j || {jf. lign. udtr. i ty. ; egl. til den opr.

bet. „hals, spiserør", jf bet. 1; undertiden m.

er det slemt, her siges at ligge en Isbar
riere: „Kravbænken", som den kaldes
i Sømandskredse, i en Bue fra Fakkegrav
til Treldenæs, og den skal paa sine Ste-
der være ca. 1 Meter tyk. VeileAmtsAvis.
^Vil924.2.sp.3.

(9 Kraval, subst. [kp' val'] flt. -ler.

{sv. kravali, fra ty. krawallf oprindelse usik-

ker) især i flt. : urolighed(er); opløb; op-
tøjer; tumult (er). Meyer.^ S&B. åen store 60 Biehl.DQ. 11.343. strax kom andre Per-
Masse (af mennesker) fyldte Pladsen, me-
dfens Udløbere af og til lavede Kravaler
i de tilstødende Gader. Pol.yil904.B.2.sp.3.
(man) frygter, at det inden otte Dage skal
komme til Udbrud af blodige KriLval-
ler. NatTid.'^/sl922.Aft.3.sp.2. (det) saa-

tilknytning til bet. 3.2) i udtr. som tage,
gribe en i kraven, ogs. uegl: tage en i

nakken, ved vingebenet olgn. Don Fernando
. . rev derpaa . . deres Hænder løs, som
den eene holdt fast i den andens Krage,
og den anden om sin Modstanders Strube.

soner til, som toge Lehmann og mig i

Krsiven. Ørst.Br.I.158. Jeg skal forresten
have den Fyr lidt i Kraven! Han var
mig saa løjerlig igaar. PontF.11.153. „Svar
migl" Og han greb Holck i Kraven som
om han vilde kvæle \iBm.Rørd.KK.172.
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3) (undertiden vanskelig at skelne fra bet. 2)
(mindre) strimmel ell, Iclædningsstykke,
som paa forsk, maade og mere ell. mindre
tætsluttende dækker halsen (og brystet);

nu især i flg. anv.: 3.1) (syet, broderet osv.)

løs strimmel, som fæstes rundt i hal-
sen paa dame- ell. barnekjole (olgn.)

som pynt. MO. SaUX.?16. jf: Blonde-
krave. -SyG^MW(2<t;.fi88^;.ri//.<?. Selv var
hun i en af sine smukke, vinrøde Kjoler
med en bred Kniplingskrave ud paa
Skuldrene. Pow^.irZ.^-9. EGad.TT.102. 3.2)

om del af mandsdragt; især: dels om
lign. klædningsstykke som omtalt u. bet. 8.i,

baaret som pynt paa ældre tiders mands
jf: ^ -

(o: Chr.IV^s) Kjæmpekrop |
Med den vel

dragt (j ver Tærsklen skrider hans

kjendte Kniplingskrave. Becke.SB.96);
dels om løst (riu især: hvidt og stivet) klæd-
ningsstykke, som skjuler brystaab-
ningen under vesten og (med en smal,

opstaaende linning gaar op omkring og)

knappes omkring halsen; løst krave-
bryst de komme i Haandfægtning sam-
men, hvorudi denFranske Residents Krave
blev i Stykker reven. Holb.DH.II.799. gaae
med . . Krave. Høysg.S.289. *det krusede
Skjæg

I

Laae pynteligt paa Koften
|
Og

Kravens stive Læg. Winth. HF. 265. om
forb. tage, gribe en i kraven se u.

bet. 2. 3.3) hvid, fremstaaende og foldet (pi-

bet) halskrave, som hører til den gejstlige

embedsdragt; præstekrave; tidligere ogs.

om lignende krave, som bares af de lærde

(jf. Blad-, Pibekrave;. Moth.K335. (magi-
steren) i sort Habit med en liden Krave.
Holb.LSk.1.5. Kraver pibes og opsættes
smvLkt.PræsteforeningensBlad.1927.350. \\ i

særlige forb. som udtr. for stand, gejstlig stil-

ling, den prest, som er dømt fra sin kråue.
Moth.K335. kappe og krave, se Kappe
sp.4P^- kjole og krave, se Kjole 1.2.

4) i videre anv. , om hvad der i form ell.

stilling minder om en krave (2 ell. 3). 4.1)

om kravelignende (ofte V- ell. Y-formet)
tegning, hudfold, fjerprydelse olgn.

paa halsen ell. brystet af dyr. Halsen har
som oftest en krøllet Krave eller Doglap
med en grovere Uld end paa de øvrige
Steder af Kroppen. Abildg& Viborg. F. 37.

Brushanen pustede sin glindsende Krave
op, trak Hovedet ind i den. Bogan.I.126.
Kraveduerne . . bærer en Krave af smalle,
baandformede Fjer. Sal.V.549. 4.2) (fagl.)
fremstaaende, undertiden ombøjet (vulst-

formet osv.) kant ell. rand paa (halsen af)
en genstand. Tagvinduer . . ere af Metal
og bestaa af en Karm, som har en op-
staaende Kant og udenom denne en Krave
i Tagets Plan. Gnudtzm.Husb.214. (et) Pa-
tronhylsters Krave. Oymn.II.143. Zinkkas-
ser, som begge ved en Krave hviler paa
Yderkassens øvre Rand. Frem. DN. 543.
Færdigmageren „slaar Kraven" paa Hal-
sen (o: af et medicinglas) y hvorpaa Glas-
set . . bringes til Afkøling. Bille-Top.34.

Ved Hjul, der skulle løbe paa Skinner,
maa der være en Krsiye.Sal.VIILlOOS.
4.3) den øverste, undertiden ombøjede ell. løst

paahæftede del af (skaftet paa) en støvle;

støvlekrave.. Ing.DM.205. Skomageren.
(1832).56. MineFedtlædersstøvler blev for-
vandlede tilBlanklæders og forsynede med
en skøn „Krave" af Lak-Ladåer. HKaarsb.
M.162. Søstøvler . . Støvlerne senere paa-

10 syet en Krave o : en Forlængelse af Skaf-
terne fra Knæet op til Skridtet. PolitiE.
Kosterbl.^hl922.2.sp.l. 4.4) handskekrave
(jf. Kravehandske;, man havde skrevet
med gyldne Bogstaver paa Kraven af
den ene Handske. JSneed.lI.293. MR.1819.
69. Til Ridedragten (o: for damer) hører
. . lyse Handsker uden Kraver. VortHj.
113.105. 4.5) ombøjet rand paa skaf-
tet af (sports)strømpe (jf. Hosekrave;.

20 Sportsstrømper med broderet Krave. Po-
litiE.'ynl924.3. 4.6) ^ et stykke læder ell.

(nu især) tjæret sejldug, der hindes ell. spig-
res fast om master, pumper olgn., hvor de
gaar op gennem dækket, for at hindre vand
olgn. fra at trænge ned i skibet; maste-
krave; pumpekrave. Moth.K335. Krave
paa BougspTyået.SøLex.(1808). Scheller.

MarO. Maal Mastens Omkreds paa det
Sted, hvor Kraven skal sidde. KuskJens.

30 Søm.Till.ll. jf: Sæt-Porten sættes ikke i,

og Kraven surres ikke paa Canonen, saa
længe man venter Batallie. Cit.l771.(Sø-
krigsA^.Ppp2*'). 4.7) (bot.) den øverste,
bredere del af et sambladet bioster
'

'f. Kronrør 1). Træearter.(1 799).326. Lange,
lora. XLIII. Warm. Bot. 564. 4.8) i forb.

spansk krave, (vulg.) den tilstand, at en
forsnævret ell. betændt forhud er ført tilbage

bag ved hovedet paa mandslemmet og ikke
40 atter kan føres frem over dette (Paraphi-

mosis). Æskulap.(overs.l799).101. Panum.
511.

II. krave, v. ['kra'va] -ede. {til I. Krave
4.2; //". IV. krage ; tbr.) forsyne med ell.

give form som en krave. CJ/\ Kravestyk-
ke 2:) Skal en Afløbstud af Fajance eller
lignende forbindes med et Blyrør, kan
Forbindelsen f. Eks. ske ved at føre Bly-
røret indvendig igennem et kort Mufferør

50 af Kobber eller Metal, hvortil det loddes
efter at være kravet udi Muffens Bund.
Afløb.29.

III. krave, v. (ogs. kra. Esp.188). -ede.

(sv. dial. krava, sætte is, forstoppes olgn., no.

krave; af H. Krav; dial.) begynde at
fryse til, fyldes med krav; ogs. om driv-

is: fryse sammen. Esp.188. ved Amager-
landet kravede Isen sammen. NæstvedTi-
dende.^'^k-il918.1.sp.6.

60 IV. krave, v. {oprindelse uvis; jarg.) i

klinkspil: sætte tommelfingeren paa slagskil-

lingen og med ringfingeren forsøge at naa
saa mange som muligt af de metalknapper,
der ligger i den sammenhobede indsats („gi-

sen''). Dania.yil.128.
V. krave, v. se V. krage.

%
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Krave-, i ssgr. (^ Krage-, se u. Krave-
benj. til I. Krave, -baand, et. [3(i)] (især

foræld.) baand, hvormed en (halsjkrave bin-

des. Jeg har her improviseret en Krands af

en Egegreen, omvunden med et af mine (o

:

en dames) Kravebaand. Hrz.Il.66. CBernh.
NF. III. 214. [MFibiger.] Clara Raphael.
(1851).19. D&H. -ben, et. (f Krage-. Tode.
V.321. sa.M.150^. Benedicte.Smaaskizzerfra
enlslandsreise.il (1871).55). (no.d.s., sv. dial.

kragbåin; efter ty., jf. ty. dial. krage(n)-
bein, mht. kragebein samt østfris. krag(en)-
bunke, /loi/. kraagbonk; sm/. I. Krageben;
dagl.) nøgleben; Clavicula. Smerten træk-
ker sig fra Skuldrene hen til Krave-Bee-
net. Weisbachs Cuur.(overs.l755).124. Anat.
(1840).1.204. *(han) spytted endogsaa To-
bak paa Dækket, | saa Skildvagten faldt

og sit Kraveben brækked. Drachm.STL.86.
JakKnu.GP.157. Feilb. jf. Ing.EM.II.87
(se knage 8p.775^^). -beskytter, en.

[3(2)] tørklæde ell. stykke tøj, som tjener til

at beskytte kraven (mod tilsmudsning osv.)

(jf -skaaner, -tørklæde;. D&H.1.510. Nat
Tid.^y3l913.M.Till.l.sp.4. -bjern, en. [4.i]

(zool.) tibetansk bjørn (med en Y- formet,

hvid tegning foran paa halsen); Ursus tor-

quatus. Brehm.DL.HIl2.185. Sal.UII.337.
-bryst, et. [3.2] bryststykke paa krave ell.

manchetskjorte ; ogs. d. s. s. I. Krave 3.2. jeg
har klædt mig ligesom Erik . . De andre
Herrer er jo ikke i Kjole, og jeg havde
desuden spildt Rødvin paa mit Krave-
bryst. Esm. III. 150. FrPoulsen. MD. 2 75.

-buk, en. [4.i] (zool, nu 1. br.) træbuk af
slægten Saperda (hvis forbryststykke er cy-

lindrisk og meget smallere end dækvingerne);
poppelbuk. Cuvier.DyrhistII.219. Brehm.
DL.III.339. -celle, en. [4] (zool.) cylin-

drisk celle (hos svampe), som i den yderste

ende har et fint rør, en „krave'' af proto-
plasma, inden for hvilken der sidder et fimre-
haar. Boas.Zool.''187. SaUXXII.632. -dne,
en. [4.1] \ jorddue af slægten Caloenas (med
en krave af smalle, baandformede fjer);
mankedue. BøvP.II.180. Sal.V.549. jf.smst.
III.618. -firben, et. [4.i] (zool.) d. s. s.

-øgle. BøvP.II.593. Sal.Il.327. -flaske,
en. [4.2] (arkæol.) lerkar fra stenalderen, for-
met som en slags flaske, hvis hals er forsy-
net med en kravelignende udvidelse. AOlr.
& Ellekilde. Nordens Gudeverden. (1926). 49.

-fugl, en. [4.1] \ betegnelse for de til fa-
milien Ptilonorhynchidæ hørende fugle, af
hvilke enkelte har top- eller kravelignende
fjerprydelser; løvhyttefugl. BøvP.II.549.
Brehm.DL.UI3.209. -haj, en. [4.i] >f haj-

arten Chlamydoselachus anguineus Garm.,
med meget vide gællespalter, mellem hvilke

hudfolder staar frem som en række krusede
kavajslag. SaVX.663. -handske, en.

[4.4] Cuirassen og Kravehandskerne (for

den svære Rytter).MilTeknO.310. Jørg.KR.
166. -jærn, et. [3.2-3] jærn til at stryge
kraver ell. (nu vist kun; fagl., 1. br.) til at
pibe præstekraver med. Moth.K335. VSO.

D&H. -klods, en. [2] (skræd.) tykt, halv-
rundt træstykke, som anvendes til underlag
ved presning af kraver. Lundb. -knap,
en. [3.2] spec. om de løse knapper, som hol-

der flippen fast paa kraven ell. manchetskjor-
ten, han sled for at faa Kraveknappen
klemt ud af den stive Y\v^.JVJens.D.45.
AndNx.U.52.
Kravel, en. [krB'væri (f Kravl. Moth.

10 K335. hertil flt. -e. "smst. f Kravil. (i bet. 2
og 3:) Funch.MarO.1.86. 11.79. jf Baks-
kraviller. smst.II.10). flt. -Ur ell. (sj.) -er

(VSO.). (glda. kr&uellj i betl^ su. kravell;
fra mnt. kravel, karvel og egl. sa. ord som
Karavel (s. d.); i bet. 3 foreligger vistnok et

andet ord: holl. karbeel, korbeel, støtttbjælke,

kragsten, fra oldfr. corbel (fr. corbeau;,
kragsten, ravn) 1) (foræld.) d. s. s. Karavel 1.

Moth.K335. OpfB.UI.281. Sal.Xyi.58. Bar-
20 denfl.Søm.1.8. 2) {lign. udtr. i andre spr.;

^, tøm.) i forb.pasi kravel, om brædde-
beklædning, skibsklædning : samlet (egl. ; lige-

som paa karavellerne) saaledes, at klædnings-
plankerne ligger med kanterne mod hverandre
(mods. paa klink, se V. Klink; ; især i forb.

byggetpaakravel, kraveibygget. Funch.
MarO.1.86. jf Bardenfl.Søm.1.4. 3) ^ kor-
tere (støtte)bjælke, som er anbragt lang-
skibs og forbinder dæksbjælkerne (jf. Kara-

30 vel 2;. SøLex.(1808). IdrætsB.L368. Dæks-
kraveller. Harboe.Mar0. 97. KuskJens.
Søm.72. Trækraveller. sms<.75. Kra-
vel-, i ssgr. (^, tøm.), -bjælke, en. [3]

TeknMar0.13. -bygget, part. adj. [2]

(mods. klinkbygget; jf. -bygningj. VSO.
Scheller.MarO. Sejlkutter . . kravelbygget.
PolitiE.Kosterbl.yi2l923.2.sp.2.-hjgning,
en. [2] (jf. -bygget;. Harboe.MarO. Kusk
Jens.Søm.90. -klædning, en. [2] kraveU

40 bygget klædning. SaUII.446.

krave -les, adj. (1. br.) som er uden
krave, ingen krave har (paa).

\\ [2] En kra-
veløs Kjole. MO. D&H. talem.: Det er
kraveløst og har ingen Ærmer. VSO.

|| [3]

„kaldes den prest, som er dømt fra sin

kråue.« Moth.K335.
|1 [4.2] 40 kraveløse Rea-

gensglas. Vilh Jensen. Vejledning i Bakteri-
ologiT(1921).8. -ninskel, en. [4] (vet.)

om den nærmest synsnerven liggende øjemu-
50 skel hos hesten. Viborg&Neerg.HB.28.HBendz.

HestensBygning. (1855). 103. || f om en af
musklerne for hestens svælg. Viborg&Neerg,
HB.31. -paradisfngl, en. [4.i] (zool.)

paradisfugl af slægten Lophorina (med en
kravelignende fjerprydelse om halsen). Brehm.
FL.285. SaUXVIII.865. -skaaner, en.

[3(2)] (jf. -beskytter, -tørklæde;. D&H.
kraves-les, adj. se kravsløs.

Krave-stykke, et. spec. [4]: 1) (især

60 dial.) hovedstykke paa fisk. Kravestykket
skal du koge og give din Kone at spise.

SvGrundtv.FÆ.I.81. 2) [4.2] (fagl.) kort

messingrør, som loddes til et blyrør, hvor dette

skal forbindes med et mufferør (jf. II. krave;.
SaUXIV.618. -stevle, en. [4.3] langskaf-

tet støvle med krave ell. opslag øverst paa skaf-
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tet (jf. Kapstøvle j. Levin. Obersten havde
vældige Kravestøvler paa og . . lignede en
Høvding fra Landsknægtenes Tiå.Rist.EB,.

71. GyrLemche.SJ.107. Feilb.

kravet, adj. ['kra'va^; som sidste led i

ssgr. -,kra'(')v9<J (aff. Krave) som er for-
synet med, hærer krave. !) (sj.) som
usammensat ord. \\ til I. Krave 8.8, om gejst-

lig yerson : som bærer yræsielcrave. *Læs kun
Hieronymum og see om hånd ey hader

|

At nogen kravet mand sig ægte vie lader.

Cit.l72l.(Kall399a.l01r). 2) (især CO) som
sidste led i ssgr.; fx., til I. Krave 2: Byens
Politibetjent (bar) paa Festdagene . . sin

lange, røde, grønkrav ede Frakke. Go?cl-

schm.III.16. Herrerne i højkravede,
langskødede Frakker. Drachm. F. II. 136.

Tolderl.F.II.12. || til I.Krave 4.1. den hvid

-

kravede Perlehøne. ^øvP.IJ.408.
|i

til I.

Krave 4.3. et Par blanke, gulkravede
Støvler. Ing.EF.VII.47. \\ til I. Krave 4.7

(jf. fladkravetj. hulkravet kodriver,
Frimula veris (L.) Huds. Lange.Flora.530.
Krave-trappe, en. [4.i] \ trappe med

kravelignende fjerprydelse om halseyi, Oiis

macqueeni Gray. Kjærbøll.436. BøvP.I.513.
-tej, et. [3.2] betegnelse for den del af den
mandlige klædedragt, som bestaar af (hvid(t),

stivet) krave(bryst) ell. manchetskjorte med
tilhørende flip. (han) fik Halsen lykkelig
indkneben i det stive Kravetøj. Pon/.F.JJ.
94. KLars.MK.16. (læreren) gik inde i sit

Værelse og var ved at tage rent Kravetøj
paa. JakKnu.LU.135. -terklæde, et.

[3(2)] (1. br.) halstørklæde (jf. -beskytter,
-skaaner;. S&B. B&H. -egle, en. [4.i] (jf.
-firben; zool.) d. s. s. Kappeøgle. Brehm.
Eryhd.69. SaUXY.602.
Krav-fri, adj. [1.2] (nu næppe br.) d. s. s.

kravsløs. MO. D&H.
Kravil, en. se Kravel.
Krav-is, en. (til II. Krstv; dial). Sidste

Nat har der jo nok lagt sig noget Kravis
paa Landgrunden, og holder vi stille Vejr
lastner den sig nok snart. Møens Avis.''/i

1891.3.sp.l. jf. Krogis. Cit.l784.(Speer-
schneider.Isforholdenel861-1906.(1927).23).

\. Kravl, en. se Kravel.
IL Kravl, et ell. (sj.) en (Cit.1920.

(Wanscher.KN.137)). [krBu'Z] Høysg.AG.34.
36. flt. (sj.) d. s. (Fleuron.STH.91. Cit.1920.
(Wanscher.KN.137)). («iZ kravle

;
j/*. Krøvl)

1) (^, l.br.) som vbs.i kravlen, et Par
Mils møjsommelige Gang eller Kravl over
en flette. Rørd.P.237. Først lange Kravl
op af Fjældbryn og nu over Troldheder
i timelangt Ridt. Fleuron.STH.91. et lille

Kravl ind i den dybeste Konkavitet. Cit.

1920.(Wanscher.KN.133). 2) konkr.; især
koll. 2.1) egl.: hvad der kravler, kryber. || om
kravlende, krybende smaadyr; smaa-
kryb (som insekter, orme olgn). *om Kryb
end og Kravl omkring Pælene (o: som er
nedrammede i havet) gdiSLT. Drachm.UB.213.
stort andet end Krabber og andet elen-
digt Kravl var der sjælden i Garnet. Pont.

K8.9. Hun lod ikke til at gøre synderlig
Forskel paa et Hulepindsvin og en Pape-
gøje, begge Dyr indgik for hende . . un-
der Indbegrebet væmmeligt Kravl.JFJews.
SN.100. af et lille bitte svævende ICravI
at gøre saa forholdsvis drægtig en Flyver
som Oldenborren er Naturens mindste
Kunst. 8a.DF.69. Gud naade den Cyklist,
der . . for ind i en Oldenborresværm —

10 han kunde bagefter staa af og rage Krav-
let af sig i Pundevis med Hænderne. Ach-
tonFriis.DØ.II.191. Feilb. Esp.446.

\\
(dial.)

lille barn (som endnu ikke kan gaa); ogs.

koll, om smaabørn. Høysg.AG.34. Feilb.

Esp.446. OrdbS.(Fyn). 2.2) i videre anv.,

om hvad der er ringe faf vækst), daar-
ligt, forhutlet olgn.

|j
(dial.) om (hus)-

dyr. MDL. Kværnd. || om person, dels

(især dial.): elendigt menneske; stakkel.
20 *På Sengekanten sidder hun og glor —

|

stakkels KtslvII Rørd.KI.76. Jeg usle, elen-
dige Kravl I Jeg hjælpe nogen! ^Mc/iTi.

UH.28. Feilb. OrdbS.(8Jæll.). dels (nedsæt.)
koll., om socialt laverestaaende ell.jord-
bundne, „krybende" mennesker. *Saa
vil det altid i Verden gaa:

|
Kravlet kom-

mer dog ovenpaa. — | Respekt for de
Smaa — for Mængden. Kaalund.308. Hei-
berg . . forskansede sig paa Livets Højde-

30 punkter . . hvorfra han . . skuede ned paa
Endelighedens Verden og det jordiske
Kravl i dets Pudserlighed. JLange.III.215.
der kom Jernbane til Egnen, med Sta-
tionsby, hvor alt jordløst Kravl flyttede
op. JVJens.J.92. *Vennerne kom — det
medlidende Kravl,

|
hvem Medynk og

Skadefryd fylder. JVibe.Slaaen.(1927).26.

II
(l.br.) om lav bevoksning. *Halv gjemt

. .
I

lig Egestammen mellem Krat og
40 Kravl. ^icA.i. 75. forpjusket Ege- og Bøge-

kravl, mere Krat end Skov. HVClaus.DL.
69.

II
(sj.) om (samling af) ringe, unyt-

tige, lidet agtede ting. Moth.K335. Ge-
værkuglerne er noget Kravl, som jeg
ikke agter en Døii. Scharling.VH.il. 22,
kravle, v. ['krBula] -ede. vbs. (sj.) -ing

( VilhRasm.BU.76), jf.II.Krayl {ænyd. krav-
le, no. kravle, kravle, kradse, sv. kravla, oldn.

krafla, eng. crawl (laant fra nordisk); jf.
50 sv. dial. krava, kravle, krybe; besl. m. krable,

kraale; J/". krejle) bevæge sig langsomt
ell. med besvær; i alm.spr.især dels om
person (navnlig barn, før det lærer at gaa)

:

krybe langsomt fremad (omkring osv.) v.

hj. af hænder og fødder; dels om insekter,

kryb olgn.: krybe langsomt (jf. MG.).
Moth.K375. Man kan . . gierne lade (børn)
kravle paa Hænder ogYQååev.JSneed.Yl.
332. *Torbisten kravler af mørken Hul.

60 PMøll.1.12. først (vaskes) Panelerne . . og
derefter en bred Rand af Gulvet langs
disse, idet man ligger paa Knæ og krav-
ler rundt, stedse med Væggen til ^Qn-
stre. IngebMøll.KH.121. ordspr.: man maa
kravle (alm.: krybe), før man kan gaa. Na-
turensV.1913.205. Folke8kolen.l927.761.sp.l.

XI. Rentrykt w/g 1929 21
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il

(talespr.; jf. ogs. VSO.) om (besværlig)

bevægelse opaa ell. nedad: klatre; klavre;
ofte i forb. m. adv. op, ned olgn. at kravle
over Gierdet. Langebek.Lex.KS21. *komI
lad os kravle op

|
Til de Gudinder, der

beboe Parnassi Top.Anti-Spectator.5. kravle
ned ad en Trappe i Mørke. VSO. Rid op
paa Høien . . Din Nordbak kravler jo som
en K2it.Ing.EM.III.71. Steengeden krav-
ler paa det nøgne Forh\eTg. HCAnd.IX.79.
Feilb. OrdbS.(Sjælland, Falster, Møen).

|| ('CP,

1. br.) i videre anv., om langsom ell. besvær-

lig bevægelse i al alm. *Delphinen kravle
skal, hvor fordum stod din Borg. Pram.
(M.O.). Vogn efter Vogn kravler op ad
Ye']ene.NJeppesen.IIH.106. (sj.) m.indholds-
obj.: de ærværdige noblemén, som krav-
ler Morgentur paa Langelinje, gjorde over-
rasket Holdt for at se til. Pol.^/il920.8.sp.l.

II CO uegl.; oftest i forb. m. flg. adv. *Mæng-
den kravler i Blindhed om

|
Mellem lave,

smaalige Sys\eT.Heib.PoetS.(184S). ¥11.269.
*Den vilde Humle kravler

|
Henad den

runde Karm. Winth.HF.197. *Her ligger
. .

I
Bolstedet, hvorfra min Slægt kravlede

ud af Stavnsbaandets Mørke. J VJens.Di.
78. Saa kravler Blikket tilbage over Bøge-
skovene. HVClaus.DL.20. Kravle-ben,
et. CsmZ. Klamre-, Klatreben olgn.; zool.)

ganglem egnet til kravling. *som en Borre
hang sig Een (o: en oldenborre)

\ Alt med
de laadne Kravlebeen

|
Og kildred ham ved

Øret. Bødt.188. Lopperne har Springben,
Lusene kun Kravleben. Bergs.MS.^1.513.
Brehm.DL.^l2.247. -bord, et. bord, til hvis
plade er fastgjort et kravlebur (jf. -seng^.
NatTid.^yiol906.M.Till.Nr.2.2.sp.l. smst.^/2

1913.Aft.2.sp.3. -bur, et. gitterlignende

ramme ell. indhegning, inden for hvilken
smaabørn, som endnu ikke kan gaa, frit kan
kravle omkring (jf. -bord, -seng^. DagNyh.
^^Iil922.10.sp.4. Fire af (børnene) gaar i et
Kravlebur. Po^.^Va i 956.5. s^. 4. -pil, en.
(1. br.) lavstammet pilebusk; ogs. S^ spec:
krybende pil, Salix repens L. (JTusch.338).
(lavaen) var overgroet af Birkebuske og
Kravlepil. Fleuron.STH.85.
Kravler, en. flt. -e. (1. br.) til kravle.

II
om smaadyr (insekt osv.). Fra alle Kroge

og Sprækker myldrede Kravlerhæren
(o: myrerne) i brede Striber hen over Tvdi-
gnlvet. E Christians. O. II. 101. \\ om person
(især barn, som ikke kan gaa). Drachm. VT.
252. De tunge Draaber syder og smæl-
der i de sorte Kartoffeltoppe og gaar lige
til Skindet paa de bøjede Kravlere (o:

kartoffeloptagere). Aakj. VB.193.
Kravle-seng;, en. barneseng med højt

(sammenskydeligt) tremmeværk omkring, in-

den for hvilket barnet kan kravle uden fare
for at falde ud (jf. -bord, -burj. Socialdem.
^^ia920.9.sp.5. Kravl-op, en. {til (imp.
af) kravle; dial.) 2f betegnelse for forsk,
klatrende planter, saaledes snerle, Convolvulus
arvensis L. (HCAnd.IV.318. JTusch.64.294),
gedeblad, Lonicera periclymenum L. (smst.

134.316), snerle-pileurt, Polygonum convol-
vulus L. (8m8t.177.327), og vedbend, Hedera
helix L. (8m8t.307). jf. DF.II.141.
krav8-lo8, adj. (ænyd. krav(es)løs; jf.

krævesløs
;
jur., nu 1. br.) som er fri for krav;

som ikke kan afkræves noget (jf.kra.vfn);
især i forb. som holde kravsløs, fritage

for fremtidige fordringer, kravs-: Moth.
K379. kraves-: smst. holde dennem Kra-

10 visløse for deris Forældris Gield. DL.5—
2—65. smst.5—4—20. Enken . . forpligtede
sig til . . at holde Skifteretten anger- og
kravesløs.fTr/^/iw^'.fiJ.S^^.holde Boet krav-
løst for enhver Fordring. MR. 1839.69.
MO. D&H. -mand , en. {jf. no. kravs-
mann; /. br) person, som stiller krav, kommer
med fordringer; kreditor. I maa ikke troe,
jeg har fulgt Jer i Hælene, som en paa-
trængende Kravsmand, for at faae den

20 Gjæld betalt, I taler om. Ing.P0.1.109. naar
Hjertedøren altid gjenlyder af de tunge
Slag fra alle hine aandelige Kravsmænd,
der ikke kunne hort\2iges. Birkedal.Daglig
Hu8andagt.(1860 ).845.

Kre, et. se Kræ.
Kreatur, et ell. f en (Moth.Conv.K

217. jf. JPJac.1.294). [krea'tu-V] Høysg.
AG.40. (nu kun dial. (m. tryk paa 1. stavelse)

Kreter. Moth.K335. ReenbJI.129. jf Feilb.

30 Esp.191. — (som gengivelse af) dial. Kretur.
Ing.VSt.133. Heib.P6et.V.339. Gylb.III.287.
Kierk.XIV.124. Rørd.H.13.60. flt.d.s.:smst.5.

Hjortø.HH.91). flt. -er ell. (nu kun arkais.

ell. dial.) -e (Tob.8.16(Chr.VI). Holb.MTkr.
447.449. JSneed.I.130. Blich.(1920).IV.118.
Gylb.VII.61. MO. JakKnu.CD.19.jf. Feilb.)

ell. (nu kun dial.) d. s. (Holb.Arab.6sc. sa.

Abrac.I.1.4. Esp. §124,1). {ænyd. kreatur,
kretter, krit(t)er, glda. kreatur (Mand.109. »

40 Brandt.RD.II.65)f sv. no. kreatur (sv. dial.
"

kritter, kritur, kretter, krotter ofl., no. dial.

krøtter, kryt(t)er ofl.), ty. kreatur; af lat.

creatura, skabning, til creare, se kreere
; jf. « ^

kreature)

1) (nu kun arkais.) i al alm.: hvad der ^
er skabt; skabning, af cresitnrenes (1871

:

de skabte Tings^ storhed og deylighed
skues deres Skabere, efter proportion.
Visd.l3.5(Chr.VI). kiødelige Creature .

.

50 ville (ikke) ansee Aandelige Ting, som en
Realitet. Eolb.MTkr.447. levende Creature,
saasom Mennesker, Dyr, Fugle, Fiske og
V\2iQ.ter.Lodde.NT.12. Solen, som er det
herligste, skiønneste og allerdeyligste
Creatur, vore Øyne kand see og beskue.
Heitm.Physik.il. *Der er kun een Gud . .

|

Og alle Creaturer skal til ham
J

Som til

det fælleds Udspring vende hjem. Hrz.
XI.272. Jeg troer, at Gud har skabt mig

60 samt alle Creature (1909: Skabninger/
Katek.§57.

\\ f koll. creaturets (1819: Skab-
ningensj forlængsel forventer Guds børns
aabenbarelse. Rom.8.19(Chr.VI; jf. u. bet. S
samt Forlængsel sp. 649^^^-). (Kristus)

sagde til dem: gaaer bort i al verden,
og prædiker evangelium for alt creatu-
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ret (1819: al SksLbningen). Marc.l6.15(Chr.
VI).

.2) spec. om menneskeligt væsen, menneske.
2,i) (nu kun spøg., arkais ell. dial.) om men-
neske i al alm. Paris bortsnappede det
skiønneste Creatur, nemlig Helene. IfoZ6.

Mel.1.5. det skiønne og behagelige Crea-
tuur Fruentimmeret. Kom Grønneg. V.116.

Det var det deiligste Creatur, som Verden
har seet, og hun blev hugget i Stykker
for mine 0'me.Hauch.VII.190. || i forb. for-
nuftigt kreatur, fornuftvæsen. De Theo-
loger . . som nægte utallige Verdeners,
Skabningers og fornuftige Creaturers Mue-
lighed, have . . et saare . . ufuldstændigt
og mørkt Begreb om Gud. Suhm.II.95. man
omgaaes med Dyrene, som med fornuftige
Kreature. LSmith.(Rahb.LB.I.407). \\ stort
kreatur, menneske, der ved fornem byrd,

rigdom ell. paa anden maade rager op over

flertallet. Det er en retskaffen Mand, som
. . handler saaledes, at de Onde maa frygte
sig for ham, og de Gode glæde sig ved
ham. Slige Folk ere store Creature i

Verden, men tillige meget rsire. Mossin.
Term.710. din Kærling hun er heller in-

gen stor Kreatur af de Velbaarnes deres
Slæng, hun er en simpel Stakkel ligesom
vi her er. JPJac.1.294. Bondekonen (var)
henrykt og samtidig ængstelig til Mode
ved at se ogsaa det store Kreatur, den
iremm.eåeGTeve.GKeller.KlæderskaberFolk.
(overs.l919).98. Feilb. OrdbS.(sjæll.). || m.
nærmere bestemmelse, som udtrykker medynk
ell. ringeagt (jf. bet. 2.2^. til en Versema-
ger, eller til en Kiedelflikker, eller til et

andet ligesaa ulyksaligt CTesitnT.Ew.(1914).
111.288. Hånd (o: Sixtus IV) var et me-
get skammeligt Creatur, hånd skal have
bedrevet Blodskam med sin egen Syster.
Borrebye.TF.206. det uværdige Kreatur
(o: en ung pige), som havde fanget mig i

sine Garn. Gylb.IlI.23. Jeg (o: en ung pige)
er et urimeligt Creatur, uværdig til at
tilhøre Dig. smst.IV.183. Et nedrigt Krea-
tur. MO. Feilb. 2.2) {videre udvikling af bet.

2.1 slutn. , men nu følt som overf. brug af
bet. 4, i lighed m. ord som Bæst 3, Fæ 3, Hø-
ved 2, Kvæg ; især vulg. ell. dial.) som nedsæt,
personbetegnelse, (jeg) blev tracteret det deli-

cateste, som jeg endnu af Cabaretiers er
blefven forsynet, saa Mester Hans i Torbec
ickun er et lidet Creatur, om denne saa-
ledes altid anretter. Klevenf.RJ.2. Tænker
De at hun vil giøre noget for hans Skyld ?
. . Tænker De at saadant et Kreatur har
menneskelige Følelser? Tode.S.50. imor^en
kan vi nok faae lidt æsthetisk Sauce (o : i en
bladartikel) til de Kreaturer (o : personerne
i begivenheden).Ing.LB.1.46. sikken et Krea-
tur. D&H. jf.: Jeg har en pige. Det skulde
du også ha . . hun tar dig ned på jorden
til os andre kretnr. IIjortø.Hn.91.

\\ spec:
(arrigt) kvindemenneske. Feilb. Meyer.^ 2.3)
(foragt.) om person, som er afhængig af en
anden, staar i hans tjeneste, arbejder (sla-

visk) efter hans anvisning; (ukritisk) til-
hænger; villigt redskab; haandlanq er
(2); oftest efter gen. Moth.Conv.K217. Leth.
(1800). Clemens den Femte var ved den
franske Konge Philip den Smukkes Be-
stræbelser bleven Pave, og som Kongens
Creatur maatte han giøre Alt, hvad Kon-
gen vilde. Oehl.XXVI.59. Ing.KE.II.129.
Man saa sine Modstandere i Regeringen

10 og i dens Kreaturer. Hørup.n.374.
||

(sj.)

m.flg.præp.af. et Kreatur af Katkåf, som
havde gjort alt muligt for at . . hidse Stu-
denternes Had. Brandes.X.356.

3) (arkais. ell. dial.) om dyr i al alm.
naar de fløy op, var Luften saa fuld af
disse Creature (o: græshopper), som naar
det allertyckest sneer. Æreboe.149. I Luf-
ten opholde sig mange Creature. Suhm.II.
73. Middelmaadige Fisk ere bedst, og

20 Ungerne ere, ligesom hos andre Creature,
delicatest. Werfel.Fiskerb.56. Gylb.L302.

||

koll. Gud . . indsatte Menneskerne til Her-
rer over CreaLt\iret.Ruge.FT.263. En anden
Lov . . er mod dem, som omgaaes ubarm-
hiertig mod Kreaturet. LSmith.DN.398.
gjennem (Kristus) løsrev Sjælen sig al-

deles fra Naturgudens Lænker, og . . ikke
blot Mennesket, men alt Levende, Crea-
turet selv længtes efter denne Forløsning.

30 Hauch.MfB.310(jf.PMøll.I.138 samt bet. 1

slutn.). OrdbS.(bornh.). Il især i forb. som
*

ifft (Gylb.III.r
(JakKnu.CD.19) ell. (navnlig) umælende
ufornuftigt (Gylb.III.276), uvittigt

kreatur, et u-mælende Creatur, en Skiø-
de-Hund. JToZ6.MeZ.IF.6. Han var from og
meere medliden mod umælende Creatur
end et Menniske er mod det andet. sa.

Arab.6sc. Klevenf.RJ.37. de samme Plig-
ter (o: forsørgelsen af afkommet) . . iagt-

40 tages og udøves af de umælende Creaturer.
Stampe.IV.189.

4) {allr. i ænyd. (Kalk.II.620. jf. APhS.
III.35); sml. ogs. TfF.V.104) (større) hus-
dyr; i alm. spr. især om hornkvæg (jf.
DF.I.97 samt ssgr. som Fje(de)r-, Fæ-, Hus-
kreatur, Smaakreatur(er)) og oftest i flt.

Udi et Indlykke kand 21 Creaturer gresse
udi 6 Uger, hvor mange kand gresse der
i 7 \]ger. Sylvius.Geom.l6. paa (udmar-

50 kerne) lade Indvaanerne en Deel af deres
Kreature, Bester, ungt Qvæg, Faar, Gies
og Sviin søge deres Ophold om Somme-
ren og Høsten. JPPrahl.AC.44. løst gaa-
ende KreatVLTe. Heib.Pro8.IX.175. han møn-
strede hende som et Kreatur, der muligvis
kunde være Tale om at kjøbe. Schand.BS.
196. Der sendes til Skuet en stor Repræ-
sentation for sønderjyske Heste, men Mund-
og Klovesygen forhindrer desværre, at

60 Kreaturer fra Sønderjylland fremstilles.Po?.

^^hl920.9.sp.2. toldfri Varer er . . Levende
Kreaturer o^Y]evkv?e.IIage.*823.

\\
(nu kun

dial.) i ent. brugt koll. han (gik) ud med
dem i Skoven . . for at vise dem sit Kre-
tur, som den gamle Svend havde nok af.

Grundtv.Saxo.1.228. Ing.EF.VIII.90. han

21"
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(blev) aldrig ond, som ellers kan ske naar
Kreaturet bisser eller er urimeligt.JFJens.
A.II 118. naar det har ringet færdig, kan du
drive Kreturet må.Børd.H.60. SjællBond.
81. OrdbS.fLoll.'Falster, Fyn).jf. DF.1.97.

\\

hertil (jf. Kvæg- ; især landbr.ell.X) 88gr. som
Kreatur-bestand) -besætning, -damper (Schel-

ler.MarO. jf. -vogn^, -eksport(forening), -eks-

portør, -fodring, -forsikring (La88en.SO.527),
-fører (d. s. s. -trækker. LovL.III.626. Dag
Nyh.^V7l911.4.8p.l), -handel, -handler (Skr.

yiil834. Krak.l922.II.621), -hold, -kommis-
sionær, -marked, -passer, -styrke (spec. (i

økonomisk-statistisk spr.) som betegnelse for
landbrugets bestand af forsk, husdyr (ud-

regnet og angivet i visse enheder). MøllH.
llL604. SaUXiy.620), -syge (nu sj.: kvæg-
pest. Eilsch.FhilBrev.4. S&B.), -transport,

-trækker (person, hvis beskæftigelse er at

trække med kreaturer (til marked olgn.).

D&H. Biget.^/8l912.5.sp.4), -tælling, -va(d)sk,

-vejning, -vogn (spec. (jærnb.) om jærnbane-
vogn tU befordring af kreaturer. S&B. De
javanske Tog er udstyret med . . aabne
Kreaturvogne for de Indfødte. JVJens.OM.
60), -vægt ofl.

t kreature, v. {af Kreatur) dep. (m.

flg. præp. med) : have legemlig omgang
(med);gantes, lefle (med). Moth.Conv.
K217. 75^0. („paa sine Steder blandt Bøn-
der"), kreatnrlig:, adj. [krea'tu'rli] {jf.

<y. kreatiirlich, ew^'. creatureiy; nu næppe
br.) adj. til Kreatur 1: som hører til noget

skabt, en skabning, har en skabnings natur
ell. egenskaber. Djævelen var . . en Aand
— baade uskabt og dog paa en Maade
creaturlig. Ing.EF.XIII.96. kun hvor en
creaturlig Villie mødes med den evige
Guddomsvillie, kan der være Tale om et

helligt Modsætningsforhold. Mart.Dogm.9.

jf.: Endelighedens, Creaturligh edens,
Ydmyghedens dybeste Følelse. smst.l2.

Krebs ell. Kræbs, en. [krebs] Høysg.
AG.46. fit. d. s. ell. (nu kun diaf.) -er (LTid.
1736.41. Feilb.) ell.f -e (Reiser.L112.122).
{ænyd. d. s.; fra ty. krebs, sa. ord som Kræft
(s. d); vist besl. m. I. Krabbe)

t) leddyr af klassen Crustacea (jf. ogs.

Jordkrebs^/ uden for ssgr. dog næsten kun
om flodkrebs, Astacus (fluviatilis). I.l)

i al alm. (en sø) hvorudi ere hvide Krebs.
Pflug.DP.495. *Krebsen . . i liden Dam
og Sø. Bagger.11.449. mange af vore Aaer,
Moser, Mergelgrave og Søer vrimler af

Krebs. BøvP. I. 581. DanmFauna. IX. 72.

Flodkrebs . . henhører — ligesom Hum-
meren — til de krybende 10-benede Krebs.
Landbo.11.107. \\ i udtryk for tilbagegang
0^'^- (jf- Krebsegang>. *Krebs gaae til-

bage;
I
Men Kæmper gaae iremllng.EF.

1.72. 1.2) om flodkrebs, anvendt i hushold-
ning olgn. tag Hare-Fæt og Krebs, stød
det blant hinanden, og bind Hesten det
over Saaret (o: afetpileskud).EesteL.(1703).
B7r

(jf. u. bet 2). Tag lefvendis Krebs og
pill dem udi et Tinfad. Kogeb.(1710).65.

Alle graae Krebs blive ikke røde efter
denne Kaagl Bagge8.L.IL279. II i sammen-
ligning. Det kan nok være Du er ble-
ven solbrændt . . Du ligner jo en lille

kogt Krebs. SvLa.BG.ll. SMich.L.156.
hun saa ud som en kogt krebs i hovedet

j

(jf. krebserødj. II ordspr. (1. br.): Ulykke
gjør tit favre Folk, som hedt Vand Kreb-
sen.Mau.10949. Krebsen skammer sig først,

10 naar den bliver kogt. FlensbA.'Vi9l904.Till.
l.sp.3.

2) (astr.) billedl. anv. af bet. 1: dels som
navn paa et stjernebillede paa den nord-
lige himmel mellem tvillingerne og løven;
dels om det fjerde tegn i dyrekredsen;
Cancer (jf. u. I. Krabbe 1 slutn.). *Soelen
færdig er i Krebsen ind at ride. Helt.Poet.
130. *Hvor Sol end cirkler om, i hvilken
Luftens Egn,

| I Krebsens tørre Land, i

20 Fiskens vaade Tegn. Holb.Metam.36. Naar
Solen gaaer igiennem Krebsens Tegn .

.

skal man fange Krebs og brænde dem
til Pulver, hvilket er godt, baade mod
Bid af galne Hunde og imod Kræftskade.
Thiele.lII.124(jf. u. bet. 1.2). 1568, da Sa-
turn og Jupiter mødtes i Løvens Tegn
nær ved Krebsens taagede Stjerner. TroeZsX.
XIIL161. *Saa fik vi Sommer i Riget.

|

Solen gik atter mod Krebsen. ThøgLars.
30 DF.23.

II
krebsens vendekreds ell. f

vende cirkel (Reiser.1.252. Bugge.Astr.
327), den nordlige af de to paa himmel-
kuglen med ækvator parallelle lillecirkler,

som solhvervspunkterne beskriver under him-
melkuglens daglige omdrejning; ogs. om den
tilsvarende lillecirkel paa jordkloden (belig-

gende 23^/i grad nord for ækvator), om
Morgenen passerede vi Krebsens Vende-
kreds. StBille.Gal.LlOl. SaUXXl V.716.

40 3) folkelig betegnelse for kornsnudebille,
Calandra granaria L. (jf. Kornkrebs j. Oec
Mag.VII.229. Brehm.Krybd.506. SRostr.
LS.102.

4) {efter lat cancer, krebs, kræft; jf. \.

Krabbe 4; nu næppe br) navn paa en syg-
dom: kræft (Cancer); ogs. omkræftsvulsf.
For den Orm eller Krebs paa Mennisker
eller Fæ. HesteL.(1703).C8^. den af Krebs
udi Bryster foraarsagede Hævelse, i Tid.

50 1726.488. hun stank forfærdelig af en aaben
Krebs i Brystet. JCLange.B.114. paa det
høyre Bryst satte sig en liden haard Knude,
som . . tog saaledes til i 4 Maaneder, at
hvis Feldtskiæreren ikke havde forekom-
met det, var den bleven til en Krebs.
Holck.KM.3. jf. (om ondartede saar olgn.):

vi see . . at en befængt Ven ved et Kys
kan tilbringe den anden veneriske Krebs
i Halsen. Rottbøll.S.66. \\ billedl. Moden var

60 en skadelig Krebs, som maatte udryddes
af Grunden, siden den altid aad om sig.

Ew.(1914).III.292.

5) (talespr.; 1. br.) om ur holder paa arm-
baand olgn. Sølvarmlænke, med Krebs til

\jT.PolitiE.Kosterbl.Viol925.1.sp.l.

6) {lign. anv. i ty. og hoU.;jf. I. Krabbe 2;

I
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dagl, især dial) som spøg. (nedsæt.) per-
sonbetegnelse. Han fhun) er en sær Krebs
at se paa. Kværnd. || ogs. om dyr. Den
Hest Gretes Hans har kj'øbt er en løjerlig

Krebs. smst.

7) i forb. som have, holde, gribe,
tage i krebsen {omdannet af ty. krips,

grips (einen beim grips nehmen), som vist

er besl. m. gribe, men sammenblandet m. ty.

riebs (kriebs), kernehus, strubehoved, strube

dagl.) have, tage osv. et kraftigt tag i en;

olde osv. „i kraven", man raabte og skreg
i Munden paa hverandre, Niels havde
allerede fat i „Krebsen" paa Retsbetjen-
ten. Dmc/im.S Ti^. 77. Det var en halvvok-
sen Knægt, der havde sendt en sort Skraa-
spyt over mine Bukser. Han . . rystede
af Skræk, da jeg havde haml Krebsen.
NatTid:'^/2l934.M.5.sp.2. (børnene maaikke)
lege Røvere og Soldater; de bliver øje-

blikkelig taget i Krebsen og sat ud af

Haven. PoU^U1927.7.sp.4. Feilb. \\ overf
*Ham (o: en lægprædikant) der gik om og
tog Folk i Krebsen. Bergstedf.HE.27. Selv
saa Moderen nok ud til at kunne tage
Tilværelsen i Krebsen, naar det gjaldt.

VBergstrøm.HN.120.
K.rebs- ell. K.ræbs-, i ssgr. især af

Krebs 1; om forholdet ml. Krebs- og Krebse-
se Krebse-, -agtig, adj. i) til Krebs 1.

Kræbsagtige Smaadyr. CLStrøm.Naturhist.
Læsebog.IV.(1852).28. de krebsagtige
leddyr, (zooL, nu næppe br.) krebsdyrene

(Crustacea). MO.1.1294. 2) f til Krebs 4.

en Krebsagtig Hævelse paa Brystet. LTid.
1744.324. Annaler forLægevidenskabensYn-
dere.(1810).131. -dyr, et. (især zool.) led-

dyr af klassen Crustacea. Krøyer. Zoologi.

(i838).263. Boas.Zool.^268. i sammenlig-
ning: Han pillede ham (o: en falden, jærn-
klædt ridder) som et stort Krebsdyr og
kastede alle Skallerne ned ad Kælder-
lugen. SMich.Dø.l32.
krebse ell. kræbse, v. ['krebsa] -ede.

(jf. ty. krebsen; a/l. af Krebs)° 'l) fange
krebs. I Sachsen er det ikke tilladt

at krebse fra Mortens -Dag til Paaske.
Schytte.IR,V.177. Kromanden havde „kreb-
set" i Aaløbet ved Søen. Schand.0. 1.88.

TroelsL.HF.n.331. 2) O/. Krebsegang; sj.)

gaa side- ell. baglæns. D&H. 3) (til

Krebs 7; dagl.) tage i „krebsen" ; tumle;
faa bugt med. La' mig krebse haml PTtedJ.

BS.229. saa greb Hans Peter Jensen, der
igen var kommen til Vejret efter Sparket,
ham i Nakken og rev ham bagover paa
Gulvet.— Det var godt, Hans Peter! krebs
ha.m\ sa.S. 185. (piMen) faar vi saamænd
ikke Brug for — vi skal nok krebse dem
uden BlodsuågydelselNKKrist.ByensVove-
halse.(1904).54.

Krebise- ell. Kræbse-, i ssgr. (ænyd.
krebs- (jf. dog krebse-sksiW. Kalk. V. 611),
ty. krebs-) især af Krebs 1; jf. Krebs- ||

Krebse- har nu i de fleste tilfælde for-
trængt den ældre form Krebs-; VSO. (og

MO.) har Krebs- undt. i Krebse -fangst,
-fiskeri (MO. ogs. Krebsesuppe

; jf. : Krebs-
dam eller Krebsedam. MO.; sml. ogs. Krebs-
klo i VSO., men Krebsekløer. smst. III.
K165); af ældre eksempler paa Krebse- kan
anføres: *Krebse Hud. Holb.Metam.45.
Krebsekloe. Skuesp.X.146.

|| foruden de ndf.
medtagne kan nævnes flg. ssgr. m. Krebse-
(som regel Krebs- i VSO.): -avl, -bæk,

10 -dam, -fangst, -fisker(i), -hale, -kød, -ruse,

-skal, -unge, -æg samt navne paa retter

(spiser), tilberedt med krebs, som -budding,
-kage, -ragout, -salat, -sovs. -bakke,
en. (fisk.) d. s. s. -brik. Kaper.^ -bakkel-
se, en. (jf. -jærn; foræld.) navn paa en
slags bagværk i form mindende om en krebs.

Krebs-: OeconH.(1784).I.270. FSO.-brik,
en. (jf. -bakke, -ring; fisk.) jærnring, hvor-

over der er spændt et net, anv. til krebse-

2Q fangst. Kværnd. SaU VIII. 153. -gang;,
en. (nu sj., tidligere alm. Krebs-^. det at

gaa baglæns ell. tilbage; tilbagegaaende be-

vægelse; især overf., om tilbagegang, ned-
gang, forværrelse ell. forringelse af tilstand

ell. forhold (jf. Krabbegang^. Den, som .

.

tiltager i disse Fuldkommenheder uden
Krebsgang, kaldes med Billighed lyksa-
lig. Eilsch.FhilBrev.269. Et og Andet, man
. . vil udbasune os som . . væsentlige Frem-

30 skridt . . er den allerumiskiendeligste
Krebsgang. Rahb.Sandsig 1.20. *Thi Krebs-
gang kaldes det, naar . . | Man slingrer

avet om, vil frem, og gaaer tilbdigelGrundtv.

Saxo.lI.196. *Tilbage vender Livet ej,
|

Al Krebs-Gang er kun Dødens Vej..sa.SS.

IV.223. *Bestandig Krebsegang og Sving
og Krumspring!

|
Saadan forfusker man

den skjønne Krig. Recke.HB.17. især i forb.

gaa krebs(e)gang: „siges om det, som
40 bliver jo lengere jo verre.*" Moth. K336.

Effter hans (o: Gustav Adolfs) Død be-
gyndte de Svendske at gaa Krebsgang,
thi de blefve totaliter slagne af de Key-
serlige ved Norlingen. Holb.Intr.1.336. det
gik Krebsgang med mig, og jeg blev sat

i Arrest i Leipzig. Luxd.FS.42. den, hvis
Forstand er gaaet Krebsgang, og der er
bleven til et Barn igien af Alderdom.
Hauch.En polskFamilie.II.(1839).324. Un-

50 dertiden synes (fyrsterne) selv at være
bleven trætte af al denne overdådige plads
og pragt. Så tyede de til at gå krebse-
gang: at bygge sig ny og mindre slotte.

NAJensen.Ventetider.(1926). 231. \\
(gym.)

gang (til siden) paa alle fire med ryggen
mod gulvet. FrKnu.LB.90.

\\ J" Imitation i

Krebsgang (den tilbagegaaende Bevæ-
gelse) og Ligebevægelse o: Themaet (i

et musikstykke) læst bagfra i Ligebevæ-
60 gelse. Geb.MusK.83. -jærn, et. (foræld.)

om jærn(redskab) til at bage krebsebakkelser

i. Krebs-: OeconH.(1784).I.270. VSO.
-kanon, en. J" kanon (kædesang), hvor
motivet gentages bagfra. Musikkat.137 . Sal.^

XIII.565. -klo, en. fit. -kløer, i bet. 2 ogs.

-klo ell. (1. br.) -kloer (Drejer.BotTerm.250).
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1) om krebsdyrenes klosakse (jf. -saks).

Krebs-: Moth.K336. MO. Krebse-: YSO.
III.K165(8e ovf. sp. 330^). billedl. : Hvor hun
knuer det stakkels Brev I Hvert Ord er
en Krebsekloe, der kniber hende om Hier-
tet Skuesp.X. 146. 2) 2f vandplanten Stra-
tiotes (alo'ides) L. (med stive, i randen tor-

nede blade). Krebs-: JTusch.238. Frem.
DN.211. mortø.T.33. Krebse-: Sal.XI.
20. Warm.Frøpl.101. -korv, en. (fisk.) en lo

slags kasteruse (med døde fisk, kød olgn. som
lokkemad) til krebsefangst. LandbO,II.82.
SaUXIV.629. -pest, en. (fagl.) fælles-

betegnelse paa forsk, dødelige sygdomme hos

flodkrebsen. Sal.XI.20. -ring:, en. (fisk.;

nu 1. br.) d. s. s. -brik. Sal.VI.632. tD -rad,
adj. (jf. Krebs 1.2 samt hummerrød/ kreb-
serød af Raseri. Font.LF.lI.45. -saks,
en. (nu 1. br.) d. s. s. -klo 1. Krebs-: Leth.

(1800). 78. VSO. -smar, et. (kog.) smør 20

tilberedt med knuste krebseskaller (jf. Hum-
mersmørj. ISuhr.Mad.^^(1923).18. Krebs-:
GMilller.Koge-Bog.(1785).238. VSO. MO.
•sten, en. (især fagl.) om stenagtige dan-
nelser i maven og spiserøret hos flodkrebs

(jf. -øje 2). VareLU48. Krebs-: Moth.
K336. vAph.Nath.IV.497. VareL.(1807).
ILlll. jf. Feilb. -suppe, en. MO. FrkJ.
Kogeb.98. Krebs-: Moth.K336. OeconH.
(1784).1.195. -Tand, et. spec. (fagl.) om 20

vand (aa, sø osv.), hvor krebs fanges. Sal.

VI. 632. Krebs-: VSO. -yver, et. (for-
æld.) et med krebs tillavet koyver. Krebs-:
VSO. -æder, en. (zool.; 1. br.) I) Frocyon
cancrivorus (krabbeædende vaskebjørn; krab-
bebjørn). Krebs-: Cuvier.Dyrhist.I.114. 2)
Didelphis philander (krabbeædende pung-
rotte; krabbepungdyr, -æder). Cuvier.Dyr-
hist.L128. Krebse-: Sal.XlV.762. -aje,
et. 1) om krebsens udstaaende øjne. Krebs-: 40

Moth.K336. MO. || have krebseøjne,
(1. br.) have udstaaende øjne. D&H. 2) d. s. s.

-sten (især tidligere alm.anv.som lægemiddel).
drive Diævle ud ved Krebs-Øyen eller

Laxeer-Piller. Holb.Ep.1.328. LTid. 1 738.
268. VareL.(1807).n.lll. MO. Krebse-:
VareL.H48. FolkLægem.III.62. 3) (især

fagl.) om de haarde, omtrent ærtestore, lang-
agtige frø af Abrus precatorius (paterno-
sterært), skarlagenrøde og med en sort plet 50

om navlen. Warm.Frøpi.322. VareL.^344.
FolkLægem.III.62.

t Krebs- ell. Kræbs-fisk, en. d. s. s.

-dyr. Leth.(1800).78. -igle, en. (zool.)

igle af afdelingen Branchiobdellidæ ; spec.

om Branchiobdella astaci, der snylter paa
flodkrebs. SaVXn.207. f -pil, en. {jf.
ty. krebsweide) % Salix purpurea var.
helix L. VSO. f -skade, en. [4] kræft-
skade, afsætte et Been eller skiære en 60

Krebs-Skade. LTid. 1736. 784. Lægen.XI.
154. overf.: AFTscherning. EfterladteFapi-
rer.I.(1876).300.

kredden, adj. se kritten.
krede, v. se III. kritte.

kreden, adj. se kritten.

Kredeus, en. [kre'dæn's] (ogs. Kre-
dense. [kre'dænsa] VSO.1.572. JBaden.
Fr0.79).°flt. -tr, {ænyd. CTedentz(e)j fsv.

kredenze; gennem ty. kredenz fra ital. cre-

denza, egl.: tro, tillid, af lat. credere, tro;

jf. Kredit) 1) (foræld.) d. s. s. Kredensbord.
SaUXlV.630. 2) (foræld.) cZ. 8. s. Kredens-
bæger. (de) forærede Kongen med smukke
Heste og statelige forgylte Credentzer.
Slange.ChrIV.90. *Konningen sætter Cre-
dents til Mund. Ing.VSt. 55. 3) (nu kun
dial.) især i flt, om høflige bevægelser
ell. talemaader. Moth.K336. man giør den
man elsker tusinde Credentser. Lodde.
(Skuesp.lV.286). Biehl.DQ.1.84. det (er)

ravgalt at gjøre mange Credenzer (o: over

for kvinder). Jeg har altid fundet mig vel
ved at gaae lige psi&. Blich.(1833).VL132.
Jeg behøver vel ikke at gjøre Credent-
ser ligeoverfor Mane. F7'Hol8t. Hverdags-

folk.(1871).58. SaUXIV.631. Feilb. Ord'bS.

(Taasinge). Kredens-bord, et. (jf.
-disk, -skab; foræld.) langt bord ell. skab,

hvorpaa i renæssancetiden drikkekarreyie an-
bragtes; skænk. vAph.(1759).71. et med Bæ-
gre, Pokaler og aUe Slags Drikkekar rigt

besat „Kredentsbord", hvor tre hvidklædte
Mundskænke var i Stand til at skaffe en-
hver Art Drik, der begæredes. TroelsL.XI.
95. FrFoulsen.MH.I.40. -brev, et. (ænyd.
d.s., <t/. kredenzbrief; foræld) fuldmagt,
kreditiv (fra en regering til en gesandt).
Moth.K336. CFRothe.MQ.II.497. Nørreg.
Naturr.470. Meyer.194. -bæger, et. (jf.
-skaal; foræld.) drikkekar, alm. m. hul fod,

fra renæssancen (egl. : hvori en fornem herre

„kredensede" en anden). Moth.K336. TroelsL.

V.136. -disk, en. (foræld.) d. s. s. -bord.
Moth.K336. SaUXIV.630. I. Kredense,
en. se Kredens. II. kredense, v. [kre-

'dænOsa] -ede ell.(sj.)-ie, vbs.-ning (Troel^L.
V.150). (ænyd. d. s., fsv. kredenza; jf. ty.

kredenzen; afl. af Kieåens) 1) (foræld, ell.

poet.) især om værten i forhold til sin gæst:
smage paa vinen (undertiden ogs. maden)
forud; især: drikke (en) til (spec. af bæ-
gerets laag), egl. for at betrygge mod for-
givelse. *da smager Øllet ret, naar Skaa-
len

I
Credentses En af smukke Læber.

Rahb.Skuesp.II.125. Bægeret var fyldt med
den herlige Champagne, hun credentste
det, og smagte den skummende Viin før-

ste Gang. Oehl.XXVI.49. Spiis og drik In-

tet, uden de først har credenset Jer detl

Segeberg er en Morderhule. iw^.P0.7.i7i.
*ved min Side en Kvinde

|
Kj-edenser den

gyldne Foksil. Brachm.SH.124. jf: *gen-
nem Gaden hørtes Stormen tude,

|
naar

du om Aftenen kredentsed' Theen. AMat-
thison-Hansen.Roserne.(1900).18. 2) (jf.Kie-
åens 3; nu kun dial.) gøre reverenser ell.

komplimenter for en; ogs.: diske op for
en. Moth.K336. Reenb.n.444. Jeg vH hel-

ler gaae i Ilden hvor den er stærkest,

end bukke for en slet Karl eller kre-
dentse for en Kiselinke. Tode.S.22. *Hvad

(
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hjælper slig ydmyg Kredensen dig vel?
|

du bliver en Træl PAHeib.US.587. Ves-
pasian . . havde sendt ham sin Søn Titus for

at eredense hsim.JBaden.Tacit.III.16. Hvad
skulde han her? Tracteres og credenses
af Babette? HCAnd.VII.236. PalM.V.U6.
Feilb. OrdhS.(Fyn). Kredenser, en.

{ænyd. d. s.; foræld.) til II. kredense 1: per-

son', som smager paa (mad og) drikke, før

den kommer paa bordet; spec: mundskænk.
*(jeg) burde være for min konst,

|
Cre-

dentzere til hove. Sort. (SamWanskeVers.^
VI. 159). JBaden.FrO.79. SaUXIV.630.
Kredeii8((e)'8kaal, en. (foræld.) d. s. s.

-bæger. Guld Credentze-Skaaler og Beg-
gexe.Slange.ChrlV.177. Kredens-skab,
et. (foræld.; j/". -bord, -disk;. SaUXVlI.
562. -tallerken, en. (foræld.) stor tal-

lerken til ombæring af vinglas, konfekt olgn.

(Kalk.V.611). VS0.I.572. JBaden.FrO.79.
Meyer.194.
kredere, v. se kridere.

Kredit, en. [kre'dirZ; i bet. 3 "kredit]

flt. (i bet. 2) -ter (É.Bubin.Er.114. PoU'lio
1922.3.sp.l). {ænyd. d. s., fra ty. kredit (fr.

crédit;, af ital. credito, lat creditus, -um,
perf. part. af credere, tro, betro (jf. Kre-
åens); i bet. 3 foreligger lat. credit, „han
betror^')

1) det at nyde tiltro ell. tillid (jf. Miskre-
ditj. l.l) t tiltro. *vidnet klager, at hånds
ord credit ej isiSiT. Rose.Ovid.lI.79. saadan
Meening haver ey siden vundet nogen
Credit. KSelskSkr.1.279. under nogen Ind-
skrænkning (o: af paastandene) kunde han
mueligt funden Credit. Tode.ST.II.93. 1.2)

det at nyde tillid; godt ry; anseelse; nu
især i tilfælde, der kan opfattes som overf.

anv. af bet. 1.3 ell. 2. uden mange Vidner
kand den gamle Gunnild icke fældes, thi

hendes Credit er stor blant Yolck.Holb.
UHHIV.5. saaledes gaaer det de got Folk
ofte, endogsaa de lærdeste, naar de citere

Bøger og Autores paa andres Credit (o:

autoritet). KSelskSkr.1.244. mange Personer
af Rang og Kredit. Tode.S.72. en Duel . .

vilde forhøie hans Credit hos det smukke
Kiøn. H:eib.Poet.X.23. Folk, der ere rede til

at fordømme Alt, nyde som bekjendt i

Reglen, om ikke Sympathi, saa dog en
vis Kredit. Tops.III.190. hvad der smagte
af kirkeligt havde . . siden Reformationen
tabt i Kredit. TroelsL.XIV.138. i Løbet af
mindre end fire Aar har (konservatismen)
kunnet udtømme den næsten ubegræn-
sede Kredit, det engelske Folk indrøm-
mede den ved sidste Yalg. PoU'^/iil927.7.
sp.l.

II
(nu sj.)iforb.som bringe ell. sætte

(Ruge.FT.334. Ew.(1914).IV.324) i kre-
dit, bringe til anseelse; gøre anset; kom-
me ell. staa, være i kredit, blive ell.

være anset. Holb.Stu.1.8. Mand meente nu,
at denne udi stor Credit staaende Prælat
skulde drifve det igiennem, frem for no-
gen anden. Slange.ChrIV.968. *aldrig vilde
jeg min Pen saaledes føre,

|
Det er i slet

Credit at bringe Mennesker. Anti-Specta-

tor.35. Det var A. S.Vedel, som bragte den
danske Folke-Poesie i Credit ved Hoffet.
Heib.Pros.ni.45. Heller ikke i andre Ret-
ninger er Middelvejslæren i Kredit. JZan-
ge.BM. 11.104. da han kjendte godt til

Tømmerhandelen, var han snart kommen
i Kredit paa Kontoret, og de havde som
sagt gjort ham til Styrmsinå. Drachm.KK.

10 124.
Il t det at nære tillid til ell. agtelse

for andre. Tyboe og Tychonius ere alt af

(o : har mistet) den Gamles Credit. Holb.Tyb.

V.4. især m.præp. for: Din Credit for ham,
som du troer og ynder vel. Høysg.S.327.

De stærke Herrer, som kan taale meget,
vil see heraf, at jeg ikke har nogen syn-
derlig Credit for dem. Eiv.(1914).IV.267.
Tilhøreren mærker det lættelig (at tale-

ren ikke har gennemtænkt sin tale)^ og ta-

20 ber noget af sin Credit for ham. Basth.

GT.277. Baronessen . . havde en ubetin-
get Credit for Grevens gode Smag. CBernh.
X.235. spec.iforb. bære kredit for, have
agtelse for. *En Mand, hvis Øre ey, som
andres dannet er,

|
Fordømmer den Cre-

dit, man for Musiquen hær. Anti-Spedator.
15. smst.96. 1.3) X spec. m. h. t. økonomisk
soliditet, betalingsdygtighed. Egnens
Formue og Credit . . er mærkelig for-

30 hedret. PJuel.GB.a4*: det bliver dens (o:

rigsbankens) Bestyreres hellige Pligt, at

vaage over, at de under deres Tilsyn ud-
stedte Rigsbankssedlers Credit ikke svæk-
kes. Forordn.^/il813.§2. i den første Maa-
ned maa man endelig være accurat (o:

med at betale husleje)^ for ikke at forspilde

sin Credit. Heib.Poet.Vn.252. et prægtigt
Palæ kan give Forretningens Kredit en
udmærket Støtte.VVed.RF.164.

40 2) betalingsfrist; henstand; borg
(II.l). Ingen maa give nogen Umyndig
eller Mindre-Aarig Credit, eller imodtaee
deres Forskrivning. Forordn, ^^/b 1754. §1.

*du kan faae Credit, | . . paa florten Dage;
|

Men hvis du ikke saa giør kandt og qvit

. .
I

Saa tager jeg dig selv. Bagges.ComF.
172. Jeg fik opspurgt en Skrædder, der
er flink til at give lang Kredit til Stu-

denter. Nans.FR.44. Det var . . paa denne
50 Auktion, at han erhvervede Døren for ni

Kroner med Kredit til Mikkelsdag. Wie^i.

TK.194. aabne en en Kredit. Ludv.(if.
Kreditaabning;. indskrænke, udstrække
(udvide), overskride en l^redit. smst. De
har ikke Kredit her i Forretningen, Hr. C.
ORung.(BerlTid.^Vil925.Sønd.9.sp.5). ||

paa
kr e dit fm.h.t. betroet vare : under forudsæt-

ning af senere betaling (jf. Kridt 3.2^. jegmaa
gaa til Jacob Skoemager paa Vejen, hånd

60 tør nok give mig for en P>. Brendeviin

Eaa Credit. Holb. Jep. 1. 3. En Kiøbmand
andler meget paa Credit. Hersl.TT.II.76.

at tage Vare paa Credit. KiøbmSyst.II.7.

At tage paa Credit er: at lade sig betroe
Vare. HandelsO.(1807).50. købe paa Kre-
dit. Ludv. Iltgørekredit, skaffe sig laan;
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gøre gæld. Saa skulde mand og . . stræbe
at giøre Credit og bringe op af Penge,
saameget som mueligt vslt. Slange. ChrlV.
1249. Langebek.Breve.417. Argu8.1771.Nr.
46.1.

3) T d. s. s. Kreditside; ogs. om (paa en
kontos kreditside opført) tilgodehavende
ell. (nu næppe br.) kreditor (Adr.^^kl762.
ap.l). Derfore satte jeg gandske upartisk
den Beqvemmlighed, jeg nød, imod den
Ulykke jeg leed, og det paa en ordentlig
Tabelle, ligesom Debet og Credit. J2o6iw-

8onJ.104. Kenter at beregne i Deres De-
bet med l**/o over Reichsbanks Diskon-
tonotering, og i Deres Credit med 1 "/o un-
der Noteringen. Hage.^1094. Af Saldoen
paa Konto meta . . have vi overført den
Dem tilkommende Halvpart . . til Deres
Credit paa Konto vostro. smst.1096. (et be-

løb) som De bedes benytte til Kredit (o:

godfikrivning) for min Konto. Ludv.
Kredit-, i ssgr. Y især af Kredit 2, fx.

(foruden de ndf. medtagne) Kredit-forhold,
-forretning, -givning, -hj ælp, -institut, -kau-
tion, -modtager, -ordning, -salg, -system,
-tager, -tid. -aabning:, en. tilsagn fra
en person ell. institution (bank) om at yde
en kredit ved direkte laan (kassekredit), ho-

norering af veksler olgn. SaVXiy.632. jf.
Kreditaabningskontrakt. Lassen. SO.
245. -anstalt, en. anstalt (bank, kredit-

forening osv.), som har til formaal at under-
støtte den paa kredit grundede omsætning;
spec. om bank, der virker for industrien og den
bevægelige kapital (credit mobilier). MøllH.
IIL608. SaUXIV.632. -bank, en. (nu
1. br.) bank, der anvender sin kapital og de
i banken indsatte midler til udlaan. Skr.Nr.
34PVi2l894. Hage.^705. -bevis, et. gælds-
bevis, udstedt af statskassen, sædvanlig med
kort forfaidstid. Forordn.^

I

b1848. Hage.^714.
-brev, et. [1] d. s. s. Kreditiv 1 ell. (nu
kun) 2. vAph.(1759).7L Oehl.F.233. Han
havde til London medtaget et Creditbrev
paa 20,000 Francs til en jødisk Bankier
Acosta. Brandes.Volt.I.180.

kreditere, v. [kredi'te-'ra] -ede ell. (sj.)

-te. vbs. -ing (Lassen.S0.240). (ænyd. d. s.,

jf. SV. kreditera; fra ty. kreditieren, fr. cré-
diter; til Kredit; jf. akkreditere) 1) (nu
sj.) give henstand med betaling; give
kredit. Hvis vi havde os icke de Stræ-
ger forbeholden, kunde ingen ærlig Mand
creåitere. Holb.GW.nL3. Hånd skal have
Tak for, hånd vilde creditere mig, i hvor
vell jeg kiender ham ikke. sa.Didr.sc.l6.
naar de kiøbe noget: saa maae man cre-
ditere dem i det ringeste een Deel. Rei-
ser.IV.385. *Hvis jeg laante dig af Skuf-
fen,

I Var jeg sandelig en Nar.
|
Drik

som du har Penge til, | Lund ei creditere
v\l.Wess.269. MO. For Kreditgivningen
kan der være betinget Vederlag . . hyp-
pigt vil Vederlaget blive betinget som
en Brøkdel af det Krediterede, Renter i

snævrere Forstanå. Lassen.S0. 253. Qoos.

11.511. (kreditivets) Paalydende eller de
krediterede Beløb. Haa.^VI.162. 2) T op-
føre som en andens tilgodehavende (paa
kreditsiden); godskrive. HandelsO.(1807).
50. Debiter din Bank for alle de Beløb,
som Du indbetaler i Banken, og krediter
den for alle de Anvisninger, som Du ud-
færdiger. NationaløkonTids8kr.I.120. Netto-
provenuet bedes os krediteret i løbende

10 Regning. Hage.^1095.
Kredit-forening^, en. forening af

laantagere (især: grundejere) med det for-
maal at skaffe sig laan paa grundlag af
deres kollektive ansvar. Lov*^l6l850.§l. Otte
Tusind kan vi nok faa i Creditforeningen.
JakKnu.GP.27. Hage.^73. \\ hertil fx-Krt-
ditforenings-laan, -obligation, -forsik-
ring^, en. forsikring mod tab paa gælds-
fordringer ved debitors insolvens. Lassen.SO.

20 527. Hage.*793. -giver, en. person, som
yder en anden kredit; kreditor. LandbO.III.
225. Hage.*69.
Kreditiv, et, f en (Moth.K336). [kre-

di'ti.'v] (f Kreditif. Moth.Conv.K217. Holb.
Metam.85.Slange.ChrIV.1049).ftt.-er,{ænyd.
d. s. ; fra ty. kreditiv, forkortet af ssgr. som
kreditivschreiben (jf. Kreditivbrev^/ af
mlat. creditivus, som vækker tiltro, tillid, til

lat. credere, se Kredens, Kredit; jf. Ak-
30 kreditiv) 1) (emb.) fuldmagt fra en fyr-

stelig person (jf. Kredensbrevj ell. en
autoritet. Holb.DB.11.821. EPont.Atlas.
11.91. Nørreg.Naturr.470. Aktstykket . . er
et Kreditiv for Mogens Munk til videre
Underhandlinger med Hertug Frederik.
CPalM.0.444. Indførelsen (af en gesandt)
sker ved en Skrivelse, det saakaldte Kre-
ditiv (lettre de créance). iSaZ.''i.567. Naar
Gesandten kun har det Hverv at forhandle

40 om et enkelt bestemt Forhold, erstattes

Kreditivet af en Fuldmagt (plein-pouvoir).
8mst.368. 2) T skrivelse, hvorved udste-
deren giver modtageren ret til at dis-
ponere over et beløb hos tredjemand
(jf. Kreditbrev;. SøkrigsA.(1752).§78. Jeg
bragte med mig fra Kjøbenhavn et Kre-
ditiv for en liden Summa fra Ryberg og
Compagnie. PAHeib.E.61. Reisekassen var
.. udtømt, og Creditivet lød paa et Handels-

so hus i Livorno. Ing.RSE.IV.208. at løse en
Sum af mit Creditiv. HCAnd.Xn.l49. Las-
sen.SO.369. Kreditiv-brev, et. {ænyd..

d. s. ; nu næppe br.) d. s. s. Kreditiv 1 (Bei-
ser. L78) ell. 2 (RudBay.EP.III.3).
Kredit -kasse, en. navn paa forsk,

laanehistitutter, der virker paa lign. maade
som kreditforeningerne. Forordn. ^^/s 1786.
FrSneed.I.128. Baden.JurO.L100. Pont.Sk.
142. jf Hag.VL380. \\ hertil fx. Kreditkasse-

60 laan, -obligation, -krænkelse, en. (jur.)

om berigelsesforbrydelser, der er rettede mod
kreditten (kreditors ret) i alm., spec. mod
kreditorernes fællesinteresse i et konkursbo.
Goos.III.361. SaUXIV.636. -middel, et.

den ydre genstand (veksel, obligation osv.),

hvori kreditten er legemliggjort. Lassen.SO.
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369. Hage}699. -oplag, et. en købmands
oplæggelse af indførte, toldpligtige varer (i

eget pakhus) ufortoldet, saaledes at tolden

først betales senere (naar varerne er solgt i

indlandet); oqs. om lager af saaledes oplagte

varer. Forordn}I-il?97.§65. Torp.731. Hage."-

580.
Kreditor, en. ['kre-'ditcor] flt. -er [kre-

di'toTar, -'to-(r)j] {ænyd. d. s.; af lat. cfe-

ditor) person, som har penge ell. andre lo

værdier til gode hos en (mods. Debitor; jf
Fordringshaver, Gældner 2, Gældsherre,
Kravsmand, Kreditgiver, Tilgodehaver^.
hvad kand jer Creditor vinde derved, at

han lar jer sirrestere. Holb.Hex.II.3. *Saa-
ledes kan en Skyldner bæve

|
Naar paa

hans Dør med ivrig Næve | Der bankes
af en Creditor. Wess.33. mine Kreditorers
Hæng fraregnet (har jeg) det grumme be-
hageligt. Bang.HS.^398. \\ i ent. i best. stil- 20

Ung alm. uden (efterhængt) best. art. da
kand Skyldeneren Pantet ej igienkræve,
og Creditor mister det, som hånd der paa
laant haver. DL.5—

7

—1. *Thi, naar os
maner Creditor

| For Hovedstoel og Ren-
te,

I

Naar Skatter exeqveris for;
|
Hvad

kunne vi da vente? Reenb.II.51. Clitau.PT.
137. Eage.*69. (sj.) i best. f : Pflug.DP.616.
633. Anti-Spectator.24. Kreditoren (kunde)
holde sin Skyldner i Arresten, saa længe 30

det skulde være. Davids.KK.292.
Kredit-papir, et. dokument, hvorved

en pengefordring konstateres, og som kan be-

nyttes som omsætningsmiddel (fx. checks, obli-

gationer, veksler, pengesedler). Formuens An-
læg i Aktier, Stats- og Kreditpapirer.Bran-
des.yil.519. SaUKiy.637. -post, en. [3]

post, for hvilken den angivne person er kre-

ditor. At indføre en Kreditpost kaldes at

kreditere eller go^sWive.LandbO.1.559. Ap

Ilage.^1121. f -seddel, en. om kredit-

bevis ell. -papir. Cit.l809.(KirkehistSaml.5B.
III.476). -side, en. [3] den side i en for-
retningsbog, hvor forretningsforbindelsernes
tilgodehavender indføres. Meyer.^127. Regneb
Købm.ni.6. Hage.H122. -spilde, en. [l.s]

(jur.) forringelse ell. ødelæggelse af en per-
sons kredit, spec. ved ulovlig eksekution, ud-
pantning, civil arrest olgn.; især i forb. som
tort, tab og kreditspilde, om den per- 50

sonlige krænkelse og økonomiske skade, som
der kan kræves erstatning for, naar der er
foretaget en ulovlig civil arrestforretning hos
en. Nørreg.Privatr.VI.173. PalM.IL.IL444.
Deuntzer.Arrest ogForbud.'^(1897).94. LovNr.
90^y4l916.§641. -veksel, en. veksel, der
udstedes for at rejse penge (mods.Forret-
ningsveksel^. Lassen. SO.269. Hage.*682.
-værdig, adj. (1. br.) som fortjener kredit.

Forskellige Kreditoplysningsbureauer be- 60

svarer Forespørgsler om Folks Kredit-
værdighed. Hag. VI.380.
Kreds, en. [kre-'s] ell. (nu sj.) [kred's]

(FPJDahlRT.20):flt.-e ell. f -tr (Hotb°.Anh.
58. LTid.1737.348. Slange.ChrIV.497.557).
(ænyd. kre(i)ds, glda. kresz (Brandt.RD.II.

54), kretz (Rimkr.), sv. no. krets; laant fra ty.

kreis, mht. kreitz, jf. mnt. kret(e), kr(e)it,
krez)

1) linie, der danner en cirkel ell. en
figur af lignende form; ogs. om spiral-
formede ell. ovale linier ell. bevægel-
ser. Slangen . . vinder . . sig om dig
i qvælende Kredse. Mynst.Betr. 1.239. i

Kredsen (er) kun eet Punct . . det mid-
terste. sms^.7J.5'4. Stenens Størrelse, naar
den kastes i Vandet, er kjendelig paa
Kredsens Størrelse, der dannes.Kierk. VIII.
188. See til Regnbuen . . Den omringer
Himmelen i en herlig Kreds (Chr.VI: cir-

kel;. Sir.43.14. \\ især i flg. (til dels) konkr.
anv.: 1.1) om tryllekredsolgn.ho\dtMeja\)\-
stopheles, ikke inden denne K.reås.Éolb.
Hex.I.l. Mellem en Troldqvinde og en Co-
quette er der megen Liighed, thi de skrive
begge magiske Kredse. Hauch 1.122. Man
kan ogsaa „afringe" en Ringorm, ved tre
Torsdage efter hinanden, førend Solen er
oppe, at besmøre den med fastende Spyt
og derefter med Fingeren at beskrive
tre Kredse udenom Stedet. Thiele.

I

II.107.
CBernh.II.109. Feilb. jf. Heksekreds samt
Cirkel 1.2. 1.2) (nu 1. br.) om linie, der af-
grænser en kampplads, ell. (især; jf. bet. B)
om saaledes afgrænset kampplads (navn-
lig til tvekamp). Hadding . . bød ham ud
og slog ham i Kreds. Grundtv.Saxo.I.60.
Feilb. jf.: *Ind i Fegterkredsen bragte
man da

i
. . to drabelige Sværd. Oehl.HE.

121. ^ især i forb. som gaa, træde i kreds,
drage, skrive en kreds. Moth.K336.
*Ind, hvor Kredsen vidt var skrevet,

|

Kæmperne man træde lod. Oehl.L.I.120.
skal vi gaae i Kreds mod Kong Olav, da
er det kun en daarlig Anstalt, at Ingen
vil vove sin Trøie. Grundtv.Snorre.il.334.
fordi de ikke ere Hofmænd . . kan doff
ingen Ridder negte at træde i Kreds med
dem. Ing.VS.lII.12. *Paa Pletten Maries
er, og Kredsen drage

|
Nu Secundanterne

foruden Ord. PalM. 1. 120. 1.3) om bane,
hvori noget bevæger sig. Dersom nu ikke
Jorden i sin Kreds forandrede sit Sted,
saa skulde jeg al Tid finde Solen ved de
samme ¥YK-^t\erner.Eilsch.Font.52. *Be-
standig i Kreds maa sig Guldtenen dreie.
Hauch.SK.64. *højt oppe sejler rundt i

stille Kreds
| en Fng\.Stuck.S.13. billedl:

hendes Tanker bevæge sig i en Kreds.
D&H.

2) om genstande ell. personer, der er
opstillede i en kreds (1). 2.1) (jf. bet.6)

om. ting. *0, kommer i min Krands, I

favre Blomster,
| Slaaer Eders glade Kreds

om hendes Hoved 1 Bredahl.1.45. *hun bæ-
rer højt paa Hovedhaaret,

| Ak I en Kres
af store Diamanter. PMøll.I.138. Guldring,
med en Kreds Smaragder om en enkelt
Rubin. PolitiE.KosterbUVel922.1.sp.l. 2.2)

(jf. bet. Q) om mennesker, sidde i kreds.
Moth.SWO. (de) sætter sig ned udi en
Kreds. Holb.UHH.II.2. ved at lade disse

XI. Rentrykt i»/3 1928 22
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Døttre af Zeus slaae Kreds om Apollo.
Grrundtv.BrS.72. *Slutter Kreds og staaer
fast, alle danske Mændl Ploug.VV.11.71.

jf.: Kreds . . kaldes i den spredte Fægt-
ning en sluttet, kredsforraig Stilling, som
formeres af hver Feloton. MilTeknO. \\ i

nogle navne paa idræfs- ell. selskabslege, fx.
lege i kreds (Moth.K336. jf.Kredsleg),
springe i kreds (o: springe over et tov,

læreren svinger omkring sig. Gymn.(1828).
85), kæmpende kreds (se ÉjLegeb.80).

3) omraade, som afgrænses af en
kreds (1). *Man skal stoppe Vox i Øre
(o: for klokkeringningen)

\
Paa en Kreds

af otteMiil.Heib.Poet.VII.300. (gud) van-
drer omkring Himlenes Kreds (Chr.VI:
cirkel^. Job.22.14. De store Tordenskyer
fælder deres Skygger over hele Sjællands
Kreds. AchtonFriis.I)Ø.III.167. \\ især (bibl.

ell. arkais.) i faste forb. Jordens Kreds
skal befæstes, at den ikke ryster. IKrøn.
16.30. *Den hele Jordens Kreds

|
Skal

vide jeg er glad, før er jeg ei tilfreds.

Wess.ll. smst.244. (man) beder ham be-
stemme, hvor paa Jordens Kreds denne
By vel fmåes.Jørg.JFJI.14. de (skal) ikke
reise sig, hverken til at arve Jorden eller

til at fylde Jorderiges Kreds med
Stæder. Es.14.21 den ganske øvrige Ver-
dens Kreds var undertvunget. Suhm.II.
186. *Vi (o: de romerske soldater) bortgav
Verdens Kreds til hvem vi vilde. Hauch.
DV.1.144. FalM.11.14.

4) (især ^) om (afgrænset) omraade for
en virksomhed; virkekreds

, for est illing s-

kreds olgn. Den Læge, som opholder sig
i store Stæder, eller hvis practiske Kreds
er et Hospital. BiblLæg.III.171. Kunde De
overtale Dem til at indvie mig i Deres
Livs indre Kredse. Winth.IX.207. Man
plejer at inddele det menneskelige Liv i

tre forskellige Krese (Brandes. E. 209:
Sphærer^, den praktiske, den teoretiske
og den æstetiske. Brandes.IV.145. jf. ssgr.

som Bevidstheds-jErfarings-jForestillings-,
Livskreds.

5) (jf.bet.2.i; især [D) gruppe af(sammen-
hørende) ting (ell. emner for teoretisk
betragtning).K\in enkelte, underordnede
Kredse af det Hørlige fattes af den Udan-
nede, f. Ex. Hverdagstale, Dandsemusik,
Yisedigtning. Heib.Pros.IL364. Kredsen af
Billeder fra Jesu Liv er i den oldkriste-
lige Kunst stærkt begrænset. FrPoulsen.
Kristusbilledet.(1911).48. En Fortælling-
K r e s. Pont.DR.I.titelblad.

6) (jf. bet. 2.2 samt Cirkel l.sj samling
ell. gruppe af personer, især: sammen-
hørende ved fællesskab i virksomhed ell. in-
teresser; ogs.om omgangskreds, selska-
belig omgang. Jeg seer mig her i. en
. . Kreds af Statens Mænd og Statens
Fædre. Mali. KF. 6. *Jeg Ungdommens
Kredse forlader. Oehl.VM.94. *I en Kreds
.

. I
Trykkefriheds-Selskab kaldt,

|
Sprud-

lede min Tales Kilde. Heib.Poet.X.214. jeg

fik i deres Selskab et Begreb om Tonen
i de æsthetiske Kredse fra Trediverne.
Schand.0.1.218. Mit Liv har . . ikke bragt
mig i personlig Berøring med grundtvi-
gianske Krese eller Kliker. Brandes.XIII.
432. den Kres unge Levemænd, han om-
gikkes. NMøll. VLitt.1.525. jf fx. Familie-,
Hofkreds.

7) omraade (ell. beboere af et omraade).
lobestemt ved en (administrativ olgn.)

inddeling; spec. ofte m. h.t. den opr. retslige,

senere ogs. militære og politiske inddeling af
det gi. tysk-romerske rige; nu alm. som for-
kortelse af ssgr. som Amtstue-, Amtsraads-
ell. (især) Valgkreds. Tydskland er et mæg-
tig Rige . . Det er deelt udi 10. Kredse.
Holb.Anh.l. Præsterne i alle disse Kred-
ser (o : paa Malabarkysten) ere Diogo, og
Aaron, af hvilke den sidste er fød i Lan-

20 det. LTid.1743.597. Stænderne i den ne-
dersachsiske Kreds. MalLSgE.103. Opposi-
tionen tog adskillige kjøbenhavnske Kred-
se. Schand.0.II.56.
Kreds-, i ssgr. ['kre-s- ell. (nu sj.)

'kre()5s-] af Kreds (1), fic. (foruden de ndf.
medtagne) Q3 til Kreds l(i): -dannet, -fla-

de, -form, -formet, -formig, -linie, -skive,

-snit, -sving(ning)
;
(især emb.) til Kreds 7:

-forening, -formand, -forstander, -indde-
30 ling, -ordning, -styrelse, -vis. CP -bane,

en. [1.3] VSO. *Jeg (o: kloden) fremad nu
foer, til sig buede | Kredsbanens Løb.
PalM.VII.103. denne Forestilling om en
Begivenhedernes Kresbane som Pytha-
goræerne ansaa for den sande. Brandes.
XI.42 7. -bestyrelse, en. [7] (emb.) be-

styrelse i en valgkreds. LovNr.l39^^U1920.
§22. PLevin.LM.19. -bevæg^else, en.

(især CP ell. fagl). Ørst.Naturens olm. Love.
40 (1809).92. OpfB.UL532. billedl: en Kreds-

bevægelse fra Viden tilbage til Viden.
Brøchner.TV.12. f -brev, et. [1, jf. 2.2, 6]

{efter ty. kreisbrief) rundskrivelse; cirkulære.

VSO. -dag:, en. [7] {efter ty. kreistag; for-

æld, ell. om ty. forhold) forsamling af repræ-
sentanter for en tysk rigskreds ell. for de end-
nu bestaaende preussiske (amisraads)kredse.
Eolb.GW.IV.4. vAph.(1764). NSvends.H.
140. -dans, en. [1 ; 2.2] (1. br.) ring-, rund-

50 dans. Amagernes Kreds-Dands. LTid.1737.
393. vAph.(1759). VSO. MO. -dommer,
en. især [I.2] (foræld.): kampdommer. Ing.
D.11.135. sa.EF.I.177.
kredse, v. ['kre-so ell. (nu sj.) 'kreåsa]

-ede. vbs. (1. br.) -Ining (jf. Kredsningsliv.
LFeilb.NaturlærensLeve-ABC.(1905-07).18.
samt Af-, Arm-, Hoved-, Indkredsning^, {jf.
ty. kreisen; afl. af Kreds)

1) (især tQ) trans.: bevæge sig i ell. dan-
60 ne en kreds om; omkredse; ogs.: inde-

slutte; omringe. *seer du Fuglechoret,
|

Hvor det flyver ind og udi
|
Kredser

syngende vort lloyed.PalM.III.211. *Dren-

fene ved Havnen skrege stands I | Og
redsed hans Ferson. smst.VI.344. overf.:

*saa fast vil hendes Tanke følge Dan-
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mark,
[ og Mindets Fugle kredse hendes

Tanke. Rich.1.45. kredse kongen, (dial.)

i keglespil: slaa otte kegler om kongen. Hii-
bertz.Ærø.(1834).249. OrdbS.(Taa8inge). || i

alm. spr. kun i forb. kredse ind (jf. ind-
kredse;. Moth.K337. MO. efter et godt
Lag Snee er det Tid at jage (krondyrene)^
man ringer dem, kredser dem ind ved at

tælle ud- og indgaaende Spor. Bogan.I.152.
Der laa en Stilhed om ham, som han stod
der kredset ind af deres Øjne. Søiberg.L.52.

2) (først alm. i 2. halvdel af 19. aarh.; jf.

:

„usædvanlig." 1/0.^ intr. 2.1) (især {^) m.
konkr. subj.: danne ell. bevæge sig i en
kreds. Haandsignal (. . i Mørke en kred-
sende Bevægelse med rødt Lys). DSB.
Vakbr.4. \\ om dyr. (hunden) kredsede flere
Gange rundt om sig selv midt ude paa
Gaden. Markman.PB.195. især om fugles

flugt: *Som Falken kredser om sin Yngels
Rede. Sander.Knud.124. Duerne kredsede,
opkyste, rundt over hele Gaarden. Winth.
IX.295. *Højt kreser Kragerne med skarpe
Skrig. Rørd.GK.59. |{ om mennesker, især
alm. om en persons stadige færden i nær-
heden af et bestemt sted. Misdæderen der
kreser omkring det Sted, hvor han begik
sin . . YolåsdsLSid. Pont.LP.V.178. paa en
underlig sky Maade havde (han) kreset
baade om hende og Børnene uden dog
at indlade sig med dem. smst.VIII.238.
hun kunde ikke rigtigt gøre sig gældende
der. Antonies Harmoni og Mændenes
Kredsen om hende irriterede hende.Zi ars.

MH.89.
II (1. br.) om runddans. *i Dandsen

Haaret bølger,
|
Mens de kredse rundt

det gyldne Bord. PalM.U.368. 2.2) overf.,

m. abstr. subj. *Du hviled i Havfruens Bo-
lig

I

Ubevidst i et kredsende Døgn (o: et

helt døgn rundt). Hauch.DV.II.125. *i Aa-
renes kredsende Løb O/.Kredsløb 2).Wilst.
Il.II.v.550. *sandet stivner kruset der, hvor
før

I
livet kresed (o: pulserede). NMøll.R.

44. Der begyndte at kredse (o: cirkulere)
Rygter, som varslede noget. AndNx.PE.
111.318.

II
i talespr. næsten kun i forb. som

hans tanker kredser om (et emne),
han er stadig optaget af; han gaar op i

sysselsættelsen med. Alt, hvad min Smule
Fantasi har kunnet føle i glade Øjeblikke,
har kredset om den (o: min kærlighed til

dig). Schand.TF.II..352. om hende kred-
sede alle hans Forestillinger. GyrLemche.
FS.350. Min Tanke har kredset om dette
Punkt som om en GsiSiåe.Buchh.UH.63.
O Kreds -flag:t, en. Olufs. Oec. VII.

266. en Fugl, der daler i Kredsflugt.
HBegtr.JK.73. -forskydning, en. [2.i]

(mat.) indbyrdes forskydning af en række
bogstaver, foretaget sadledes, at man tænker
sig bogstaverne opskrevet i en kreds og saa i

st.f. hvert bogstav sætter det følgende. Sal.^
XlV.638. -gang:, en. t) G) om bevægelse
i rundkreds ell. tilbagevenden til udgangs-
punktet. *Kan han sig

|
Af Graven reise,

hvis jeg ikke sværger?
| Begynder Blo-

det atter da sin Kreåsgang?Hauch.DV.III.
214. jf. kredse 2.2 slutn.: hendes Tanker
blev hindrede i deres evige Kredsgaug
om Barnet. ZakNiel8.Ki.64.

\\ om periodisk
gentagelse. Engel8t.Forsv.270. Al sand Ud-
vikling skeer i en Kredsgang, men dog
ikke i en egenlig Cirkel; det er snarere
en Spiraliinie.Het6.Pros.JJI.^^4. de gamle
Pythagoræeres Forestilling om Historiens

10 l^vesgang. Brandes.VII.637 . 2) (foræld.) til

Kreds 1.2. Kreds- Gang var Tve-Kamp,
og kom ikke Tredie-Mand ved. Grundtv.
Saxo.II.92. sa.BrS.13. 3) (sj.) konkr.: rund-
gang i en have olgn. VSO. (buske) lyste
langs vaade, øde lu-edsgange. Jør^.LT.i59.
-fyrste, en. [7] (".//". -greve, -herre; foræld.)

fyrste t
som havde stemmeret paa rigsdagen

i det gi. tysk-romerske rige. VSO. -greve,
en. [7] (foræld.; jf. -fyrstej. Kreds-Gre-

20 verne eller Palts-Førsterne udi Tydskland.
Holb.GW.(1724).lsc. VSO. MO. -herre,
en. [7] (foræld.) d. s. s. -fyrste. VSO. -leg,
en. [2.2 sluin.] (1. br.). Moth.K336. Hjemmet.
1913.187.sp.3. -læbe, en. (jf. -mundet;
zool.) fremstaaende ringfold, der omgiver
mundaabningen hos blæksprutter. Sal. '^

I

II.
491. -læge, en. [7] spec. (siden 1915) be-

tegnelse for civil embedslæge i Danmark uden
for Kbh. (jf. Amts-, Distriktslægej. Onkel

30 Sams Fætter, Kredslægen i Mariager, Di-
striktsdoktoren, som Familien stadig væk
kalder ham. iromo5.7D.P8. SaUXIV.638.
jf. HjælpeO.

II
wi. h. t. ty. forhold: Riget.^^/s

1912.1.sp.6. -lab, et. (jf. -gang, -proces^.
t) (især gym.) om løben i en rundkreds. Gymn.
(1828). 27. Kredsløb med venstre Side
indad. Gymn.1.93. Nu gav den eenøjede
sig til at svinge med Armene og lave
Kredsløb, ganske som en Fugl, der er

40 ved at lette. KnudRasm.MS.IlI.244. 2)
d. s. s. -gang 1 (jf. -omløbj. vAph.(1759).
een Slægt (skal) opstaa efter den anden
. . nyde sine Glæder, taale sine Sorger,
og da forsvinde, for at igien nye Slægter
skulle begynde det samme frugtesløse
Kredsløb. Mynst.Betr.11.409. *Et Kredsløb
gaaer min Tanke — samme Vei,

| Hvor-
paa den vandred før, den gaaer tilbage.
PalM.1.266. Gold8chm.Hjl.III.32. || om det

50 tilbagevendende aar. et vist Kredsløb af
Aar. Heib.Pros.II.159. *Endt er Kredsløbet.
Aaret, der hviled',

|
Til Udgangspunktet

igjen er ilet.
|

— Naturen fødes igjen hvert
Aar. Hrz.D.IV.155. Aarenes Kredsløb (Chr.
VI: aars cirkel^. Visd.7.19. || om udviklingen
ell. stoffets forandringer i naturen, hele Ud-
viklingen er et Kredsløb, hvori det tredie
Led falder sammen med det første. Æ^ei 6.

Pros.II.149. Kredsløbet i Naturen. OpfB."^
60 IV.l. min Krop, som jeg (o: ved døden)

har udskilt, og som ikke er mere for mig,
kan vende tilbage til sine Bestanddele og
fremdeles gøre Tjeneste i Stoffets evige
Kresløb. JVJens.Di.97. || i forb. som
elektrisk, magnetisk kredsløb. Chri-
stians.Fys.147. Scheller.MarO.

|| (fysiol.) om
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blodomløbet. LTid.1748.697. Harvey's Op-
dagelse af Blodets Kredsløb. Hø;7"d.Lr.5^.

Boas.Zool.*36. spec. i forb. detlillekreds-
løb, blodeis løb fra højre hjertekammer gen-
nem lungepulsaaren til lungerne og gennem
lungeblodaarerne tilbage til venstre forkam-
mer (lungekredsløbct) ; det store kreds-
løb, blodets løb fra venstre hjertekammer
gennem legemets pulsaarer til de forskellige

organer og filbage gennem blodaarerne til

højre forkammer (kroppens kredsløb). Anat.

(1840).1.542. Panum.73. Sal.III.146. hertil

ssgr. som Kredsløbs-forstyrrelse, -organ, -tid

ofl. -lebe, V. (jf. -løb; 1. br.). de (kanaler)

igiennem hvilke Blodet kredsløber. Frank.
SM.1806.659. Kredsløbende Gange. F^SO.

MO. -mundet, adj. (jf. -læbe; zool, nu
1. br.) som har en kredsrund mundaabning.
S&B.

II
de kredsmundede, navn paa

rundmundenes orden (Cyclostomi). Brehm.
Krybd.437. -oberst, en. [7] (jf. -øverste;

foræld.) den øverstbefalende over soldaterne

(kredstropperne) i (hver af) det gi. tysk-ro-

merske riges kredse, hånd hafde en Mine,
som en Kieås-Oheist. Holb.Kandst.1.6. I

den tydske Krig, han (o: Chr.IV) førde,

som udvalgt Kredsoberst, mod Keiseren,
var han ikke mindre kiek. Mall.SgH.300.
SaUXIV.638. -omløb, et. (nu næppe br.)

d. s. s. -løb 2. Blodets Circulation, eller

Kreds-Omløb.Ew9e.Fr.575. -ornament,
et. (især arkæol.) om ornamenter bestaaende

af cirkler, der omslutter hinanden. SophMiill.

V0.263. FrPoulsen.KM.41. -proces, en.

(jf. -løb ; fys.) et legemes tilbagevenden til sin

oprindelige tilstand efter at have gennemgaaet
en række forskellige paavirkninger. Paulsen.
11.596. Christians.Fys.446. -ridse, en.

(fagl.) revne i træet, der følger en aarring
paa et stykke, hvorpaa den kan springe over
til en anden aarring; ringskal, -skøre. Suen-
son.B.II.17. SaUXX.213. d -rand, adj.

cirkelrund. Hornemann.OP.14. *Jeg saae et
Syn i Drømme: | En kredsrund Himmel-
sal. CKMolb.ED.77. (han ønsker) Selskabet
en god Nat med en stor, kredsrund . .

Armbevægelse. Leop.EB.300. -saat, en.

[2] (jæg.) harejagt paa aaben mark, hvor
skytter og klappere omslutter det stykke, der
skal afsøges, i en kreds, der efterhaanden
indsnævres. OpfB.^IV.446. -skærer, en.

^ maskine med kredsrunde knive, anv.ved
fremstilling af papæsker olgn.; ogs. om per-
son, der betjener en saadan maskine. Social-

dem.^^U1920.9.sp.3. -spring^, et. (gym.)
det at „springe i kreds" (se Kreds 2.2 slutn.).

Gymn.(1828187. -tropper, pi. [7] (for-
æld.) de soldater, som enhver af kredsene i

det gi. tysk-romerske rige maatte udruste, den
Tid Kreds-Tropperne laae udi Hamburg.
nolb.Kandst.1.6. MO. f -overste, en.

£1 d. s. s. -oberst. VSO. MO. -øverst:
oth.K337.
CP kreere, v. [kre'e-'ra] -ede ell.(sj.)

-te (LTid.1745.102. Élich.(1920).XV.212).
{af lat. creare, skabe, jf. Kreatur) \) i al

alm. (ell. som overf. anv. af bet. S): skabe;
danne; meddele et vist præg, en be-
stemt karakter; give en ting de egenska-
ber, der særlig udgør dens væsen ell. ejen-

dommelighed. Med deres Navn kreerede
de (o : cimbrerne og teutonerne) et Begreb,
som Cæsar siden gjorde den højeste Magt-
fuldkommenhed enslydende med sit Navn.
JVJens.CT.299. det enkelte Individ er

10 ganske suverænt og uantasteligt, naar han
creerer sin Værdiverden. Tilsk.1928.1.338.

2) meddele en værdighed; give et vær-
dighedstegn; vælge, udvælge (til); især
m. h. t. akademisk ell. gejstlig rang. Mora-
steen . . var det sædvanlige Sted, hvor
Kongerne bleve creerede udi Sverrig.
Holb.DE:.I.507. Det er 91 Aar siden de
første Riddere af Dannebrog bleve cre-

erede. Adr.'^^/9l762.sp.3. (paven) havde lige
20 rejst sig . . for at komme ud og afgøre

denne vigtige Sag at kreere to Kardina-
ler. Jørg.Liv. V.45. || m. person-obj. og præp.
til styrende værdighedsnavnet. den indbildte
Syge, der i sin Stue lod sig creere til

Doctor for at blive irisk.Holb.JJBet.a5v.
de unge Lærde . . der skulde kreeres til

Magistre. Oehl.Er.IV.79. min Fa'r blev
kreeret til Doktor ved Upsalauniversite-
tet. Drachm.(Tilsk.l908.123). \\ sjældnere m.

30 obj.og præd. det var til Basel, hånd blef
creeret Doctor 'iAeåieiJidd.Gram.(KSelskSkr.
IV.271). 3) første gang fremføre ell. ud-
føre for offentligheden ell. en større kreds;

især m. h. t. (nye ell. hidtil ukendte) kunst-
neriske frembringelser. 3.1) m. tings-obj. den
bekj endte Violinist Schuppanzigh, den
samme, som senere nød den Ære at kre-
ere Beethoven's Quartetter. RBergh.M.3.
Hof-Hotelejer N. . . har faaet Skyld for at

40 have kreeret Hamburger-Ryggen. Tidens
Kvinder.^^/5l928.32. \\ især (jf. bet.S.2) m. h.t.

rolle i skuespil olgn. en bekendt Skuespil-
lerinde, der netop skulde kreere en ny
Rolle. KLars.MH.233. Fru N. N. . . havde
(igen) kreeret en overmaade snurrig Fi-

gur. PoUI\ol920.5.sp.5. 3.2) m. person-obj.

(Nietzsche) der som Helhed hovedsagelig
kreeredes af Brandes. MRubin.Er.l70.
(han) indforskrev den ene store Kunstner

50 efter den anden . . kreerede og var For-
syn for . . nye Komponister. ChKjerulf.
GH.66.
Kreft, en. se H. Kræft.
Kreg, et. se Kræ.
Krejje, en. se Kræge.
kregle, v. (ogs. krægle, se ndf.;jf. bornh.

og skaansk krågla. Esp.193. Rietz.349). {sv.

dial. kråkla, knurre, skænde, no. dial. krekla,

yppe kiv, jf.nt.kr'&keln, krekeln samt ty.

60 krickeln (kreckeln); dial.) kævle; træt-
te(s); gøre indvendinger, vrøvl; kives.
*Mon Newton lod sig vel af Frankrigs
Kreglen skrekke? Trojel.1.32. *Luther
skulle dem (0: gejstligheden) i tyve store

Bind
I
fra Kirkens Hoved af til Munken

giennemhegle
, I

og snart med Grunde,
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snart med Skieldsord mod dem kregle.

8mst.39. Karlene maatte kaldes frem og
have Ordre for hver enkelt Ting der
skulde udføres; de gik trevent til det .

.

De to holdt sig uden for Krægleriet.
AndNx.PE.I.19ii.
K.reie(bær), se Kræge(bær).
Mrejert, en. ['krai'ard] flt. -er. {ænyd.

ki'eier(t),kreger, sv.krejare, fra wn^.kreier,

kre(i)ger, holl. kraaier, jf. eng. crayer, oldfr.

craier, crayer, creer; foræld.) en slags min-
dre fartøj med 3 master (og master og stæn-

ger i eet stykke træ), især brugt i Østersøen.

En Kreiert . . dregtig 23 Læster, føres af

Skipper Poul Basse, gaar dermed paa Riga.
Cit.l 735.(Åarb Vejle.193 7.208). *Kreierten
og Smakken laae |

Aftaklede og stille. Ty-
chon.Yers.226. Da hånd hafde saa mange
(folk), som hånd forlangede, giver hånd
sig med dennem paa en stor Kreyert (Holb.
JDH.II.557: Kriert) under Kongens Flag
udi Søen for Wismar, og begyndte at

plyndre de Søefårende paa Kongens Strøm-
me. Slange. ChrIV. 74. EPont.Atlas.IV.97.
Harboe. MarO. 478. Naar han kom hjem,
vilde han lade sig bygge et Fartøi eller

tilnød kjøbe en brugt og rummelig Kreyert,
helst dog etFregatskib. Etlar.SB.236. jf.:
Skib som har kreiert R eisning. SøLex.
(1808).
krejle, v. -ede. vbs. jf. Krcjleri. (ænyd.

kreigle, drive krejleri, sv. dial. krajlå, krybe,

kravle, jf. sv. kråla, krybe, myldre; vel besl. m.
kraale, kravle; sml. Kryle; dial.) krybe,
kravle (af sted); bevæge sig langsomt og
med besvær; ogs.: køre langsomt, meddaar-
ligt køretøj, svært læs(Feilb.); sejle ell.ro (lang-

somt) (MDL.); spec: sejle (paa Limfjorden)
og opkøbe fisk (jf. Krejler, Krejlerij (MDL.
298. Feilb.). jeg har dog lige godt krejlet

mig gennem YeTden.EHenningsen.EnKnær-
lighedshistorie.(1881).10. naaede man ende-
lig efter lang Krejlen Maalet (o: et mar-
ked), fik Teltet slaaet op og Varerne
fremlagt, kunde uheldigt Vejr ganske øde-
lægge Forretningen. AarbVends.1927.229.
MDL. Feilb. Esp.189. Krejler, en. flt.

-e. {vist til krejle og vel egl. brugt foragt.,

om smaa-pranger med daarligt ell. langsomt
køretøj ell. fartøj; dial.) pranger; især om
folk, der ved Limfjorden opkøber landbrugs-
produkter ell. sild olgn., sejler dem til Aal-
borg ofl. steder og sælger dem der (ogs. om
de hertil brugte smaa skibe) ; ogs. om silde-

prangere (fra Limfjorden) , der kører om-
kring med deres varer paa landet. Krejlerne,
der ladede Smaaskibe med al Slags Han-
delskram og sejlede langs Limfjordens
Kyster, hører . . med til de gamle Dages
omstrejfende Handelsfolk. Feilb. BL. 221.
Han gaar helt hen til Svingbroen og staar
og seer paa Jagten, som nu sejler igjen-
nem. Krejleren staar ved Roret. JakKnu.
Va.26. Aakj.HÆ.68. Skjoldb.JJ.130. sa.

(JySaml.2n.I.131ff.). MDL. Feilb. Krej-
leri, et. {ænyd. d. s.; dial) til krejle ell.

Krejler, om en krejlers virksomhed. Kane
Skr.*^U1830. Krejleriet var i gamle Dage
en rigtig god Forretning. Skjoldb.(JySaml.
2R.I.132).
krej8te, v. -ede. {fra ty. kreisten; jf.

no. dial., oldn. kreista, kryste; besl. m. kryste)
1) t krympe sig som en kvinde i barns-
nød; føde. vAph.(1764). VSO. billedl. : føde
en Prædiken . . baade concipere den i

10 Hiernen, bære den i Hukommelsen, og
kreiste den af sig i Kirken, der er lige-

som Fødselens Time. Eersl.TT.1.316. 2)
(dial.) anstrenge sig (for); behandle
energisk. VSO. Ordba.(fyn8k).
Krek, et. se Kræk.
Krek-and, en. se Krikand.
Krekke9 en. se I. Krikke.
Krem, en. se I. Kræm.
Krematorinm, et. [krema'to'riom]

20 best. f. krematoriet; flt. krematorier, {jf. ty,

krematorium, ew^. crematorium , nydann.
(ca. 1870) aflat. cremare, brænde) lig bræn-
dingshu s, -anstalt. LovNr.58^U1892.§l. I

Danmark stiftedes Forening for Ligbræn-
ding 1881; 1886 opførtes et Krematorium.
Sal.XI.802. Godt at man til den Tid lig-

ger under Mulde eller rettere gennem
Krematoriets Skorsten er steget op til

højere og renere Sfærer. KnudFouls.(Fol.
30 ^^h1920.8.sp.l).

kremle, v. se H. krimle.
kremse, v. se kræmse.
Kremt, et. [kr^m'd] flt. d. s. (1. br.) vbs.

til kremte; især oni den enkelte lyd. Mini-
steren (ryger cigar) i en Luksus, der væk-
ker forbavsede Kremt nede paa Bænkene
(o: hvor bønderne sidder). PoU^lbl909.8.sp.5.

jf.: *blege Unger med Kighostekræmt.
MadsNiels.DS.29. kremte, v. ['kr^mda]

40 -ede. vbs. jf. Kremt, {fra no. kremte," j/. no.

dial. krymta, isl. krimta; sml. H. krimle;
især CO (ell. dial.: Nordjylland)) gjve en
lyd som en, der rømmer sig; klare
stemmen. Peder Brusgaards egen hule,

uafladelige Kræmten. Pont. F. II. 64. De
vendte de vanskelige Ord og Sætninger i

Munden som en haard Kost; de kremtede,
hakkede og stammede. Skjoldb.KIl.152.
Hm I hm I kremtede Kren Smed som den,

50 der tænker sit. JVJens.IV.48. Adler krem-
tede kort, med Haanden for Munden. SvLa.
FK.78. Ditte kræmtede noget, der baade
kunde være det ene og det andet. AndNx.
DM.III.182.

II
(sj.) refl. Ergo kremtede

han sig høfligst igennem Halsen, rev sig

omhyggeligt over Panden . . „Mine Her-
rer I" AKohl.MP.III.337. \\ om dyrelyd. i Ga-
derne bærer kræmtende Æsler de lange,

smalle Vin- og Oliefade. V Ved.BB.12. || om
60 lyd af ting. Fartøjerne smed sig bugnende

. . hen over de uhyre kulsorte Kløfter.

Staalspanterne kremtede hæst. AKohl.MP.
11.179.

krenelere, v. [krena'le'ra] -ede ell.

(sj.) -te. vbs. -ing (s. d°). {fra fr. créneler,

afl. af fr. créneau, skydeskaar; især ^ og
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hygn.) forsyne den øverste kant af en
mur medskydeskaar. MilTeknO.54. Sal.'

XIV.641.
II
især i part. kr eneleret brugt

som adj.: hvis øverste rand er forsynet med
skydehuller (ell. gennembrudt paa lignende

vis i blot dekorativt øjemed). Portcourti-
nerne . . forsynes med crenelerede Escarpe
MviTe.MB.1827.106. Jørg.JF.L159. I 17.

Aarh. stod Taarnet fladt afdækket med
kreneleret Murkrone og aaben Platform.
Trap.^III.re. Krenelering:, en. flt. -er.

(især ^ ell.bygn.) vbs. til krenelere; især

konkr.: murkrone, forsynet med skyde-
skaar; sjældnere om selve sk a arene. de
middelalderlige Fæstningsmures Vigskaar
(Kreneleringer). Stilart.155. Sal.^'Xl V.641.

jf.: *kolossale Fæstninger og Templer . .
|

kronede Klipperne med tungt udskårne
|

Murkreneleringer og stejle Tårne. Rørd.
JH.I.161.
kreng, adj. se kræng.
Kreol, en. [kie'o'Z] (ogs. Kreoler. Sv

Grundtv.(1882).Tilt f Kreolie;. ftt. kreoler.

{laant fra fr. créole, af sp. crioUo) indfødt
vestindier (sjældnere om beboer af andre,

tropiske lande) af europæisk herkomst
(ell. af negerrace; jf. Kreolneger^' ofte spec.

om den fra spanske (portugisiske) indvandrere
stammende og med indiansk blod blandede

befolkning i Mellem- og Sydamerika. LTid.
1728.73. Sergeanten (var) en gammel sort

Kreolle fra St. Jago. Reiser.II1.197. vAph.
Nath.l V.265. Ordet „Kreol", „kreolsk« .

.

betyder paa Vestindisk omtrent det sam-
me som indfødt; en Kreolneger er en paa
Øerne født Neger og en blank Kreol en
indfødt hvid Vestindianer. Ogsaa livløse

Genstande kunne være kreolske. Tilsk.1887.

295. Panum.468. Kreoler-inde , en.

fem. til Kreol. Hauch.III.14. Der findes
ikke nogen Kvindetype paa Kloden, der
kan staa Maal med en halvgammel Kreoler-
inde af det gode Selskab, hvad angaar . .

lammende Korrekthed. Christmas. UT.149.
kreolisk, adj. se kreolsk. H.reol-ne-
f:er, en. betegnelse for de i Vestindien og
ydamerika fødte og levende negere, der er

efterkommere af de af europæerne indførte
glaver. Meyer.H27. Tilsk.1887.295. SaUXIV.
642. kreolsk, adj. [kre'o'ls^] (nu næppe
br. kreoHsk. Reiser.n.555.III.504). adj. til

Kreol. Grundtv.PS.VII.357. OpfB^VLSl.
Tilsk.1887.295 (se u. Kreol/
Krep, et. [kre6] {ty. krepp

; fra fr. cre-
pe; isærfagl.) \j'gaze ell. andre lettere tøjer,

der ved en særlig behandling har faaet en
ejendommelig, kruset overflade; opr.

fremstillet af silke, nu ogs. af halvsilke, uld
ell. bomuld; ogs. om krepflor. Moth.K339.
(hatten er) besat med en ruche af sort eller
hvidt Krep. HCLund.Samler.L(1803).288.
Krepp, Kreppflor, et let kreppet Silkeflor,
deels hvidt, deels sort, hvoraf det sidste
hyppig bruges til Sorg. VareL.(1807).II.
112. Men unge Enke

| Nu sad, som det
sig bør,

I
Det sorte Haar omvundet I Af

hviden Crepe og Slør. Winth.X.243. en
høj mager Frue i Crepe. ORung.P.265.
VareL.'*448. \\om kreppet papir (jf.Kre]^-
papir, -serviet/ 2) om krepning af haar,

ell. (især) konkr.: kruset, sammenfiltret
haar, uld olgn., anv. til fyld i haar-
valke ell. parykker. *Coeffures. Bukler,
Krep, og hvad det er for Slags, | En aca-

demisk Konst skal være efterdags. Chr
io Flensb.DM.1.56. VSO. Meyer.195. Valke

leveres af Haarkrep og Uldkrep. Frisør
Kat.60.
Krepance, en. [kre'parisa] {jf. ty. kre-

panse; især spøg., 1. &r.J nydann. vbs. til kre-
pere 2; mest i forb. som' pa.a. krepance,
paa dødslejet; paa det sidste; i lykkespil: i

færd med ell. nær ved at tabe hele indsatsen.

Meyer.^(1844).135. Gadeordb.'' det (o: et

vrag) lignede et vældigt, dødssygt Hav-
20 dyr, som var kravlet op her for at faa sin

Crepence i Fred. AchtonFriis.D0.il .115.

jf.: Den blaa Hvidhalede . . har ligeledes
i sin Tid staaet paa Krepancelisten
som „dansk Bue''. CGram.Husduen.(1910).
46.

krepere, v. [kre'pe'ra] (vulg. ell. dial.

krapere. Skuesp.V.65. Blich.(1920).XII.188.
Heib.Poet. V.290. Oversk. Com.IV.236. KLars.
KÆ.50. Feilb. f krevere. Eolb.Kh.935. sa.

30 Ep.II.88. LTid.1738.252). -ede ell. (sj.) -te

(Mossin. Term.520. Politivennen.1801.2359.
PalM.IV.36) ell. (jarg., spøg.) kreper [kre-

'po'r] (Dania.III.59. RudLange.Drømme.
(1910).75). vbs. jf. Krepance. {sv. krepera,
krevera; gennem ty. krepieren (jf. holl. kre-
peeren, krapeeren^ fra ital. crepare (fr.

crever/ af lat. crepare, knage, brage)

1) intr. 1.1) Ja; revne; sprænges; især

om projektiler: eksplodere, dog (kunde)
40 ikke denne skiulte Ild udslukkes, førend
Bomben omsider cTei^erQåe.LTid.l724.862.
mand . . kand (saaledes) udskyde Bomben,
at dend kand crepere i Lutten. Phønixb.
FM.1726.Nr.3.5. Samme forfærdelige Ca-
non, der blev ladt med store Steene .

.

creverede ved første Prøve. Holb.Kh.935.
SdjySold.70. SaUXIV.642. 1.2) dø; især
om dyr. saaledes continueres med at ud-
matte den (o: en hval), indtil den creperer.

50 CPont.IIR.54. *Han skal være Vælger og
valgbar— Korsl | Og imens kreperer hans
Sviin og Hors. Hrz.D.IV.87. Davids.KK.
348. Kreaturer, der er kreperede af Milt-

brand. TJgeskr.f.Læger.1922.1392. \\
(nu vulg.

ell. jarg.) om mennesker. Den stakkels Capi-
tain Brunet var siug og døde strax; de flee-

ste andre af Equippagen forsmægtede og
creperede efterhaanden. Gram. Breve. 275.

man holder (den) for den haardføreste, der
60 kand lide mest Ont, uden dog derved at

cre^ere. PvB.aven.RR.99. Han skulde dog
vel aldrig have spillet mig et Puds? Om
der var et Brev i Bouquetten? O jeg cre-
perer af Ærgrelse I Heib.Poet.VI.16. Vi
havde . . engang en lille Søn, og Fatter
vilde . . have, at han skulde være Kobber-



849 kreperlig Krepiajal 850

smed . . Men det skulde inte være, for

saa kreperede han, det lille Skidt. Hos^r.

G.90. Lundgren skulde dø og vilde for-

modentlig være ene om det. Maaske jog
han sin Kone og sine Børn fra sig, fordi

han følte sig enlig stillet, nu han skulde
krepere. JVJens.EE.9. 1.3) (nu kun dial)

lide; døje ondt (fx. plages afsnit, sygdom,
smerter, sorg); undertiden m. overgang til

het.\.2: overvældes af, hukke imder for
modgang, sora olgn.; „gaa til". *(han) af

Medlidenhed for intet Folck curerer,
|

Sig glæder derfor, naar han høør, at Folck
creperer;

|
Naar ingen meer er syg, han

tidt om Aftenen
| Gaar ud, blesserer for

at læge Folck igien. Holb.Skiemt.CSf. jeg
tør sige, at man skulle kunde meublere
10 Hospitaler med Fruentimmer, som ere
creperet, og har faaet Gullsoot over min
Koldsinåigheå. sa.Tyb.II.2. sa.Jean.I.l. at

de ikke „ved een Mands Overflødighed
Allesammen skulde krepere og lide stor
Nød«. Cit.l727.(Stolpe.D.ni.22). Heller
sulte og krepere som en ærlig Mand, end
trives som en Kieltring. Tode.S.77. Han
måtte rigtig krapere, inden han slap.Orc^éS.

(sjælL). 1.4) (sj.)i(kort)spil: dø (2.4), tabe
indsatsen, fx. fordi man har for mange
kort. Meyer.

2) trans. 2.1 ) (nu kun dial.) berøvelivet;
dræbe, neil saa stik ham kun ihjel; for

jeg seer dog hellere at De craperer ham,
end at jeg skal slaaes med ham. Oversk.
(TR.nr.73.14). feberen var lige færdig at

krapere ham. OrdbS. (sjælL). 2.2) (dagl.)
ærgre (dial. ogs.: pine; plage, hosten
kraperer mig. OrdbS.(sjæll)). (rygtet) cre-
perede . . hende saadan, at hun ordenlig
blev syg. Gylb.VIII.175. *dog kreperer

|

Den Tanke mig, at han ved Maalet staaer,
|

Som jeg maaskee — hvem veed det —
aldrig naaer. Hrz.I.117.

|| især m. intk.-pron.

som subj. Verten var en forslagen Skielm;
det kreperede ham at Frands havde mum-
let Skieldsord imod ham. Oehl.Eventyr.I.
(1816).29. det vilde crepere mig, at jeg i

denne Retning ikke havde det samme
Talent som hnn. Heib.Poet.V.33. Wied.LH.
182.

Il
præs. part. brugt som adi. ell. adv. i

det afgørende Øjeblik skød (fodboldspil-
lerne) for højt eller for skævt . . Tilsku-
erne stod og vred sig, det var kreperende
at se paa. Pol.^VslQOd.l. vore (protestanter)
er kreperende kedelige. i^rPowZsen. i^. 9.9.

intet er saa kreperende, som at være ud-
sat for en lav Mistanke. Buchh.KK.87.
kreperlig, adj. [kre^pe-rUyvulg.og dial.

kraperlig. Hostr.FG.25sc. OrdbS. (sjæll.)).

(dagl.) til krepere 2.2: ærgerlig; irri-
terende, saa skulde han se det forfaldne
Møllehjul, det hængende Straatag paa
Længerne og alt det ruinerede Væsen
allevegne I Det var „kreperligt'*.Schand.
BS.21. det . . var kreperligt at høre på
for et gammelt menneske. NMøll.K.1.36.
hundrede Ting kan irritere en Embeds-

mand . . naar Justitsraad Kalvebergs røde
Kat igen er inde paa Plainen, saa er det
kreperligt med det Dyr. Leop.HT.31. Bø-
rup.LN.114.
Krep-flor, et. [1] (især fagl.) ganske

fint silkekrep, der er vævet løsere end flor

(jf. Krusflor;. VareL.(1807).II.112 (se u.

Krep 1). et Par Kjøbmands-Madammer .

.

ikke pyntede, som nu, i Silke og Krep-
10 flor. É:CAnd.IIL30. Aarestr.SS.IILl58. 12
Uger dybeste Sorg i Uld med Krepflor
samt Snip med Slør. Pol^h 1906. 3. sp.4.

VareL.^448.
Krepning, en. vbs. til kreppe, spec.

(fagl.) i bet. 1, ogs. om den egenskab ell. be-

skaffenhed ved tøj at være kreppet. Krep-
ningen kan tilvejebringes paa forskellig
M&aåe. Va7'eL.^448. den mønstrede Krep-
ning frembringes ved Paatrykning af Na-

20 tronlud. smst.

Rrep-papir, et. (fagl.) kreppet papir.
PapirL.142.244.
kreppe, v. [^krsbo] -ede. vbs.-nlng (s.d.).

ijf' A'« créper (af lat. crispare, kruse); afl.

af Krep) 1) (fagl.) ved en særlig behandling
give gaze og andre lettere tøjer en ejendom-
melig, kruset overflade; tilvirke krep.
VSO. MO.

II
især i part. kreppet h'ugt som

adj. et let kreppet Silkeflor. VareL.(1807).
20 11.112. jf.: Den kreppede Beskaffenhed
kan frembringes paa den Maade, at Kæde-
traadene afvekslende er højre- og venstre-
snoede, medens i Islætten to højresnoede
Traade afveksler med to venstresnoede.
SaUXIV.642. || m.h.t. papir, kreppet kulørt
Papir til Lampeskærme o. 1. PapirL.142.
2) (nu l.br.) kruse ell. krølle hovedhaa-
ret paa en særlig maade med et kreppe-
jærn. (de) Bukler eller Hvirvler, som Han

40 krepper og slaaer med sin Kam. Oehl.DB.
282. VSO. MO. Hendes Naades Forhaar
skulde kreppes. Bang.GH.42. \\ især i part.

kreppet brugt som adj. den Kjole han
bær, er vist over et halvhundrede Aar
gammel, med lange vide Lommer, og en
stor Paryk ganske stærk kræppet Biehl.

(Skuesp.VI.231). (med) kræppet Toupé og
Pidsk i Nakken. Blich.I.XL y. Tizians (Mag-
dalene) med det fyldige, stærke Legeme,

50 om hvilket det kreppede Haar snor sig

som Guirlander. Schand.TF.L 195. 3) GJ

overf. anv. af bet. 1-2, navnlig m. h. t. vand:
kruse, en Luftning rynkede o^ kreppede
Vandet. KnudPouls.BD.64. \\ især i part.

kreppet brugt som adj. den blaa Sø med
den muntert kræppede Bølgeflade. Schand.
SF.313. AlbaSchvartz.Skagen.n.(1913).101.
K.reppe-jærn, et. [2] (nu 1. br.). Dette
udmærkede Fruentimmer traadte netop

60 ind med sine Kreppe- og Krusejern, sine
Kamme og Børster, Olier og Pomader.
PalM.IL.L213.
Krep-serviet, en. [1] (fagl.) serviet

af kreppapir. PapirL.244. -sjal, et. [1]

(især fagl.). Naar han vidste, jeg eiede
et Krepshawl, fik jeg nok intet Nytaar
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Sifhsim.Hrz.XVIIL51. Schand.TF.II.349.
ældre Damer . . med flødefarvede Krep-
sjaler. Pow^.^.J. 545. -sier, et. [1] (især

fagl). 0Rung.P.251.
Kresel, en. se Krøsel.
Kresse, en. se Karse.
Kreter, et. se Kreatur.
Kreti, suhsi. {ænyd. d. 8. (AEiøring.

Leyr8Politie.(1661).aVJIv)) i forb. kreti
og pie ti ['kre'ticn'ple'ti] egl. (efter 2Sam.
8.18, 15.18 og 20.23) om kong Davids livvagt

(alm. tydet som „kretere (folk fra øen Kreta)
og filistre"); brugt alm. (ofte lidt nedsæt.)

som betegnelse for alle slags folk. Ved at

løbe omkring til Krethi og Plethi og giøre
Complimenter, bragte han (o: en sanger)

det nu endelig saa vidt, at han fik Lov
til at træde frem. Oehl.XXV.140. *For slig

en Himmel vil jeg mig betakke, | Hvor
Crethi og hvor Plethi tages op.FalM.IV.
37. at aflægge sit Visitkort hos Creti og
V\Qii.Kierk.lV.322. Den (o: hans selvbe-

vidsthed) skriges ikke ud til Kreti ogPleti,
men han gør den gældende paa hvad han
finder rette Sted. KLars.L.ll.
Kretiner, en. [kre'ti-'nør] (sj. Krefin.

jf. Saaby.''), flt. -e ell. ^ m. fr. form cretins

(JBaden.Fr0.80.COtto.Phrænologien.(1825).
56). {fra fr. crétin, ital. cretino, egl. side-

form til fr. chrétien, af lat. christianus,
kristen, i romanske dial. ofte brugt som be-

tegnelse for menneskeligt væsen; især med.)
person, som lider af en sygdom („kreti-

nisme"), karakteriseret især ved aands-
svaghed og vækstforstyrrelser (og ofte
ved svulst af skjoldbruskkirtelen; jf. Krop-
hals^; spec. om person fra Alpe-egnene, som
lider af denne sygdom; undertiden nærmende
sig til at betegne idiot ell. aandssvag per-
son i al alm. en . . Cretiner . . en stakkels
fjollet Knøs. HCAnd. VII.202. Pragteksem-
plarer af schweizerske Kretinere. Æsm.J.
96. Schand.O.II.289. AKrogh.Fysiol.78. jf.:
en aldrende Fyr . . med en stor Kret'in-
udvækst paa UdiXsen. Schand.O.II.289.

\\

hertil f Kretinsk-hed, om kretinisme. Tode.
SJ.I.328.
Krets, et. se Kræts.
Icrette, v. se H. kritte.Kretur, et. se Kreatur.
Krenz-, i ssgr. se Kryds-.
Krenzei, en. se Krøsel.
Itrevere, v. se krepere.
Icribbe, v. i forb. kribbe og krabbe,

se II. krabbe 4.

tKribbei-8ys:doiii, en.{efter ty.'krih-

bel-, kriebelkrankheit; til krible 2) kro-

nisk forgiftning p. gr. af meldrøje (der bl. a.

ytrer sig ved kryben og kriblen i huden);
krillesyge; ergotisme. Kribel-: Begtr.Sjæll.

11.114. li^rible, v. ['kribla] (især dial.

krivle. Wied. Menneskenes^ørn. I. (1894). 42.

jf. Feilb.). -ede. {nt. kribbeln, ty. kribbeln
(t kriebeln); besl. m. krable; jf. I. krimle.
Krimskrams, Kryppel-hoved, -kop || ofte
i forb. krible og krable, se krable) 1)

krybe; kravle; især om smaa dyr, der
myldrer, vrimler frem. S&B. Over Stien
kribler Myrerne paa de fintleddede Ben.
AaBerntsen.EnDaaresVi8dom.(1927).24. jf. :

hun var overkriblet af en Mængde
Myrer. HRasmussen. DragendeEgne. (1900).
87.

II (1. br.) i videre anv. omkring Mund-
vigene og i Øjenkrogene kriblede et Smil
frem. Nans.KV.156. ^(sj.) om person, (han)

10 forsøgte med Held at krible sig op paa
Fødderne igen (o: fra siddende stilling paa
gulvet), stivede sig bedre af med Armene.
AKohl.MP.III.340. 2) om en prikkende
ell. stikkende fornemmelse i huden, egl.:

som om smaadyr kravlede paa den. 2.1) intr.;

især upers. og ofte som vbs. TBruun.Skr.26,
*Han drak; men strax han følte

| En Krib-
len i sin Krop;

| Haar dækkede hans Læn-
der,

I

Hans Ører voxte op.Winth.EF.184,
20 Det kribler i Kroppen, naar man faar et

koldt Styrtebad. Brandes. XIII. 403. Pa-
num.255. || overf. *i vor unge Bo

|
gjæ-

sted han os to, | og saa kribled det ham
under Vesten (o: af lyst til selv at blive

gift).Hostr.SD.II.105. Én Rest af fordums
Fornemhed kriblede endnu i ham. Schand,
SF.298. NMøll.VLitt.I.390. m. nærmere be-

stemmelse (især indledet m. efter ell. til),

der angiver noget, man føler (uimodstaaelig)
30 lyst ell. trang til; især upers. (jf. klø sp.749'').

Naar han vexlede Hilsen med én, krib-
lede det i ham af Lyst til at forære ham
et Exemplar (af avisen). Schand.VV. 305.
B. i Raseri. „Du ler oven i Købet." Fruen
lige hen imod ham. „Slaal Slaal — Det
kribler dig dog i Fingrene. Vov detl"
KLars.Ei bl.22. saa fornam han atter sine
Muskler krible efter at blive brugt, nu
var Timerne i Studiesalen forbi, nu maatte

40 han ud igen. AKohl.MP.III.148. 2.2) (1. br.)

m. obj. E. mærkede Fugtigheden isne og
krible sin B.viå. FrPoulsen.B.60. (sj.) om
person: er det Dem, der staar og kribler
mig ned ad Ryggen med Deres Øjne I

EmilRasm.Paa flygtende Fod. (1923). 321.
\\

især overf., om følelse ell. paavirkning, der
gør en urolig, giver en lyst til (at gøre) no-
get, (hans talent) sad ham ikke i Øjnene,
kriblede ham ikke i Fingerspidserne. JP

50 Jac.II.236. Hendes lyse Ungpige-Smil
kriblede ham i Hjerteroden. EErichs.IKni-
be.(1908).15. L Krible-i^rabie, subst.

['kribl8ikrBbl8, (Okribla'krBblo] flt. -r. (tale-

spr., 1. br.) om srnaavæsner, smaating, der
bevæger sig uroligt, myldrer, kribler (i) og
krabler, alle disse Tankevæsener var (spil-

levende) lige ned til de mindste Krible-
krabler. TroelsL.BS.II.18. (hun) strikkede
og strikkede — med det gulgraa bekym-

60 rede Ansigt bøjet over Fingrenes Krible-
Krable. AaBrodersen.Snurretop.(1924).6. jf.
Krible -Krable som navn paa en trold i

HCAnd.'s eventyr „Vanddraaben" (HCAnd,
VI.96), der opdager det myldrende (krib-

lende og krablende) liv i en vanddraabe. \\

2( som folkeligt navn paa slyngrosen Grim-
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son Rambler. BerlTid.^Vil919.Sønd.4.8p.3.
II. -krable, v. ['kribl9|krBbl9, Okribla-
'krBbla] (talespr., 1. &.) l)°d. s. 8. krifile 1.

om Lørdagen sad (bønderne) paa Torvet
med Poser fulde af smaabitte Grise, der
krible-krablede for at komme ud. KMich.
PGM. De smaa Tudser er paa Langfart,
de kriblekrabler over hver en Sti. Poi.Vio

1925.Sønd.l4.8v.2. 2) d. 8. 8. krible 2. KMich.
LM.154. Det Kriblekrabler i mig efter at

spille. sa.MT.167.
Kricket ell. Cricket, en. ['krigad]

uden flt. (fra eng. cricket; sport.) bold-
spil (stammende fra England, indført i

Vanmark i ISSO^erne), der spilles i fri luft

af to partier, som skiftevis forsvarer gær-
derne (IV.2), der søges ramt med en lille

'haard(kautsjuk)bold.\diååe\øb,i2igi,y,Qi\.-
cket" (anm.: Et Slags Langboltspil). St
Bille. Gal.1.239. Haandbog i Cricket og
Langbold, (bogtitel.1866). Lad Drengene .

.

faa Lov at spille Fodbold, Kriket eller

LKngbo\d.VortHj.iyi.l03. HjLegeb.28.
\\

hertil bl. a. Kricket-bold, -gærde, -hue (lille,

let hue, der bæres af spillerne under kricket-

kampe. Tops.II.12), -kamp, -klub, -maatte
(lang, smalt tæppe, der kan anbringes ml.
gærderne. Gymn.ll.45), -net (net til at stoppe
bolden ved krickettræning. PolitiE.KosterbU*k
1922.3.sp.l), -spil, -spiller oft., se ACMeyer.
Idr.I12.64.79.
Krid, et. se Kridt. Krid-, i ssgr.

F'kriQ-] af Krid; nu kun i faa tilfælde, se

krill-bleg, -hvid; se i øvrigt u. Kridt-.

-bleg, adj. {dannet efter -hvid; 1. br.)

især om ansigtsfarve: meget bleg. SMich.
S.79. han kom ravende ned i dette Lukaf,
kridbleg, forrykt. AKohlMP.III.169.
kridden, adj. se kritten.

L Kride, et. se Kridt. IL kride, v.

se kridte. Kride-hii8, et. se Kridthus.
-bTJd, adj. se kridhvid.
kriden, adj. se kritten.

kridende, adj. ['krrdano] (sj. krid-

rende. EMikkels. (DagNyh.^Va 1 926. 5. sp. 6).— dial. kridtende. OrdbS.(Falster).— under-
tiden ogs. (næsten kun i best. anv. ell. flt.)

kridne. Oehl.A. 132. Grun dtv.PS. III. 358.
AndNx.Digte.(1926).70). {ænyd. kridend
hvid (Kalk. II. 624*^); vistnok dannet til

kridehvid (se kridhvidj, sml. dannelser som
bælgende, forgylden(e), ildende, is(n)en-
de, kuliende) 1) (poet, højtid.) som selv-

stændigt adj.: kridhvid; snehvid. *Sne-
ens kridne Lag. Oehl.A.132. *Dine Haar
blev tidlig kridne. Grundtv. PS. III. 358.
*01ga med de kridende Tænder. i^riV^w-

gaard.P.49. *Rødt bliver det kridende
Ansi gt. P laCour.ArkadiskMorgen.(1 924).72.
2) som forstærkelse af hvid i forb. kriden-
de hvid (nu sj. krid(e)ne hvid, krid(e)-
nehvid; jf.: kridnehvid . . høres i dagl.
Tale.MO.^w.kridhvid;;. *(Gefion) spændte

|

sine Øxne,
|
kridnehvide,

|
for Guldploven.

Oehl.ER.129. en kridene hvid Landsby-
kirke./Sc/ianfZ.^JS.506. kridende-hvide 'M.slt-

}!d3er. Drachm.HI.48. Hun blev kridende
hvid.ChrEngel8t.EH. 71. Feilb.(u. kridhvid;.
kridere, v. [kri'de-'ra] (haandv., nu

næppe br. kreétre. " OeconH.(1784). II. 57.
HjælpeO.243). -ede. vbs. -ing (s. d.). {dannet
(med romansk afl.-endelse) afKiia (Kridt);

jf. II. kridte; fagl.) overtrække (en flade)
med en kridtopløsning ell. en opløsning

af lim og slæmmet kridt. Haandgern.569.
10 Haandv.182. || spec. m. h. t. papir; især i

/br6. krideret papir, papir (beregnet til

kunsttryk), der er afrevet med slæmmet kridt
ell. bestrøget med kalkmælk og derpaa glit-

tet; metalliquepapir (jf. Kridtpapir). Sal.X.
1025. Beretningen fremtræder som et lille

Pragtværk, trykt paa krideret Papir. PoL
»Vi3 1907. 10. BibliotH.n. 421. Kride-
ring;, en. (haandv., nu næppe br. Kredering.
HjælpeO.243). (fagl, jf.: „glarmesterord."

20 HjælpeO.243) vbs. til kridere; ogs. konkr.,

om det paaførte lag. Paa Pudsflader bruges
undertiden i Stedet for Spatling Kride-
ring, d. e. Strygning med Limfarve med
Kridt som Pigment og paafølgende Af-
slibning. GnMrf<;j»w.irM86.^4P. Forsiden (har)
en Fremstilling af Dommedag, der dog
forlængst har mistet ethvert Spor af Far-
ver eller Kridering. KunstmusA. 1921-23.
139.

30 krid-hvid, adj. (uden for dial. nu kun
poet. kride-. Moth.K340. ReynikeFosz.(1747).
423. Bergstedt.TR.107. OrdbS.(Fyn). jf.
Feilb. — sj. kridt-. Moth.K341. Brandes,
VII.687. Gravl.AB.59). {ænyd. krid-, krid-
dehvid, ty. kreide(n)weiss; jf. kridende)
hvid som kridt; meget hvid (jf. -bleg samt
kridtgul j. deres Faner, som de havde op-
hængt kridhvide paa Kirkernes Vegge,
vare kulsorte, da de toge dem ned. Sw/im.

Ap Hist.II.418. *to Figurer, som I see: | Den
Ene (o: vinteren) lang og kridhvid som et
Lagen.Heib.PoetS.(1848). VIII.313. HCAnd.
V.69. Hans kridhvide Haar saa' ud som
Sølvtraade. Schand.TF.II.143. AaBerntsen,
Digte.(1917).54.
kridle, v. se krille.

kridne, kridne-hTid, se kridende.
Krid-orm, en. se Kritorm.
kridrende, adj. se kridende.

50 Kridt, et ell. en (nu kun fagl. i bet
„kridtart": en i kemisk Henseende „fed"
Kxidt. OrdbS. sml. ogs.: Kriden bør være
skrabet eller stødt. Olufs.NyOec.1.114. samt
rød krid(e). Moth.K340. VSO.). [kYid]Høy8g,
Anh.20. (nu kun dial. (jf. krid-bleg, -hvid;
Krid. Holb.Paars.180. sa.Jean.II.4. jf.vAph,
Nath.IV.498. VSO. MO. OrdbS.(bornh.).
sml. Feilb. — uden for dial. nu kun poet,

ell. arkais. Kride ['kri*8a] Reenb.II.3. Holb,
60 Ep.y.46. Kride. NvHaven.Orth.97. JPalu-

dan.Møen.I.(1822).27. Blich.(1833). VI.93.
Heib.Poet.VIII.263. jf. VSO. samt Brende-
rup.§9. Feilb.). uden flt. {ænyd. kride, krit,

glda. kryth (Aarb. 1918. 125), æda. kriit,

kretæ (Harp.Kr.46.143), sv. krita (f kreta),

no. kritt, isl. krit, jf. mnt. krite (nt. ogs.

XI. Rentrykt »/s 1929
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kride, holl. krijt, glholl ogs. cridej, ty. kreide

(oht crida^, fr. craie; laaneord (gennem
mnt.?) fra lat. creta; jf. kridere, II. kridte

I
om Kridt i modsætninga-forb. w. Kul se

Kul)
1) hvidlig, blød, afsmittende kalk-

sten, forekommende i kridtformationen; of-

test om de helt hvide forekomster: skrive-
kridt (jf. Blege-, Graakridt, Limsten sam^;

i Belgien (findes) gult eller graat Kridt.

SaUXIV.652). 1.1) ow stoffet. \aTit. Moth.
E340. Om Kride haver jeg allerede til-

forn erindret, at bemældte Møens Land
har hele Forbierge bestaaende åerai.EPont.
AtlasJ.459. alt Kridt (er) en Samling af

microscopiske Dyr.Heib.Fro8.II.425. Uss.

AlmGeol.lO. Kridtet benyttes navnlig til

Cementfabrikation, i Glasværker samt—

i

slemmet Tilstand — til Malerfarver, Kul-
syrefabrikation, som Pudsemiddel, Skrive-
materiale o. s. v. VareLMåO. || i sammenlig-
ninger. *(bølgerne) reise sig hvide

|
Som

Klipper af Kride.Blich.(1833).VI.93. »man-
gen Arm, saa bleg som Fjeldets Kridt.
Beib.Poet.III.452.— (jf. II. en 18.2; poet) m.
ubest. art.: *Rosen med de runde Kinder,

|

Kirsbærtræet som et Kridt. Grundtv.PS.
III.480. *Kejseren staar paa sit høje Slot,

|

saa hvidt som et Kridt,
|
saa sort som et

Kul SvGrundtv.GlM.NySmU44. j| (jf. bet.

1.2j i forb. som et stykke kridt. *Hun
tog et stycke Kriid, skref mange Charac-
terer. Holb.Paars. 180. Bagges. Ungd. 1.248.
en Stump Kridt. Drachm.III.337. i (kridt-

huset opbevaredes bl. a.) et Stykke Kridt
til Regnskabsføring. ÆiVz/ro^. OL. J.i49. |l

(geol.) om dannelser ell. lag, der hører til

kridtformationen. Nyere Kridt . . repræ-
senterer den allersidste Del af Kridtpe-
rioden. Uss.AlmGeol.98. de ældste af de
sparsomme Levninger, (slangerne) have
efterladt sig, stamme fra det mellemste
Kridt. Sal.XVI.214. 1.2) om mindre stykker
af dette materiale, især til tegne- ell. skrive-

brug, (tegninger) udarbeydede ved Pen
eller Kride. Holb. Ep. V.46. de (fandt) kun
Kalk og Kride, til at pudse deres ubrugte
anløbne Yaahen. Blich.M.T.16. Den døv-
stumme tog Kridtet og skrev paa Bordet.
Drachm.lll.337. Koret ombyggedes i Ski-

bets Bredde (Munkesten og Kridt i Bæl-
ter). Trap.^IILSOl.

||
(sj.) billedl. *De Dy-

ders Straaler, som forgylder dette Kride
(o: om en ung piges rene sjæl). Wadsk.6.

2) om forsk, andre bløde, afsmittende
stoffer, der ligesom kridt (1) benyttes
til skrive- ell. tegnebrug (jf. Skrædder-
kridt; sml. ogs. Kridtgrav slutn.). || lito-
grafisk kridt, (fagl.) sort farve, støbt i

tynde stænger, hvormed tegningen paa den
litografiske sten udføres. OpfB.^II.568. Vare
L.H49.

II
rødt kridt, afsmittende varietet

af rød lerjærnsten (tæt jærnglans blandet
med ler); (fagl.:) rødkridt. Moth.K340.
Jeg var tilfreds, at jeg havde et Stycke
rød Krid, saa skulde jeg male det heele

Assamblix af. IIolb.Jean.11.4. Tychsen.A.I.

52. VSO. D&R.
II
sort kridt, fin, blød,

sort lerskifer; (fagl.:) sortkridt. VSO. MO.
OpfB.^Il.568. II

spansk kridt, afsmittende

art af klæbersten, anv. til tegning paa tøj.

Brunnich.M.81. VareL.*461.

3) i talem., der hentyder til, at gældsposter

ofte blev skrevet op med kridt (j)aa en sort

tavle, paa en dør olgn.), ell. at regnskaber i

10 spil blev ført paa bordet med kridtstreger.

jf.Feilb. spec: 3.1) f skrive med dob-
belt kridt olgn. (mnt. mit dubbelder kri-

ten; sml. skrive en et x for et u) skrive

(en gældspost) to gange op; føre falsk regn-

skab; snyde. *Skulde jeg min Charge mi-
ste, og min Tieneste gaae qvit;

|
Just

fordi jeg monne skrive med et Stykke
dobbelt Krit,

I
See, da giordes mig til-

visse liden Ret og megen Yold. Reynike
20 Fosz.(1747).583. *En Stud holdt Værts-

huus, og der spiltes Trekort glubsk,
|
Med

Brændeviin og Sange . . og Hug og dob-
belt Kridt. ChrBorup.PM.386. Eahb.Tilsk.

1805.652. VSO. || skrive med kløftet
kridt, se kløftet l.i. 3.2) i forb. paa kridt
(lign. udtr. i sv., no., isl., ty. (mnt); sml.

ogs. tage paa klods (u. I. Klods 4:); nu alm.

opfattet som omdannelse af Kredit; dagl.)

som betegnelse for, at man ikke betaler kon-

30 tant og derfor bliver skrevet op (egl. : med
kridt) som kreditor; paa kredit; nu især

i udtr. som tage. paa kridt, sette, skrive

på krit. Moth.K340. *de fick at ta paa krit
|

Alt, hvad de skulde æde.SortPoet.7. *Præ-
sten beder hannem (o: en kapellan) alt

|

At prædike paa Kride,
I
Paa god Credit,

til Offer faldt, | Ved Juul og Paaske-Tide.
Reenb.1.238. *Den fattige Enke |

Maa leve

paa Kridt, | Har Vand kun at drikke.
40 Grundtv.PS. V.187. En gammel Kending
kan nok faa paa Kridt. Rørd. H. 74. jf.
(spøg.): (Dovregubbens kone) var en Datter
af Klintekongen paa Møen. Han tog sin

Kone paa Kridt, som man sigerl HCAnd.
VI.7.

II
(dial.:) være paa kridtet. OrdbS,

(Lolland).
||

(sj.) om forskud (1.2). *Jeg
tager altid min Løn paa Kridt

|
forud for

Arbejdets Møje. Ploug.1.188.

Kridt-, i ssgr. (uden for krid-bleg,
50 -hvid nu kun dial. Krid(e)-. jf. Moth.K340.

VSO. MO. samt Feilb. ; se ogs. u. Kridthus^.
især til Kridt 1; fx. (foruden de ndf. paa
alfabetisk plads anførte) Kridt -aflejring,

-blandet, -brokker, -dannelse, -holdig, -lag,

-lignende, -stump, -stykke, -ag^tig:, adj.

som ligner ell. bestaar af kridt (jf. -artet^.

Moth.k.840. en hvid kridagtig Hud. Holb.

Ep.III.2. SaabyJ f -artet, adj. d. s. Klin-

tens Krit-artede Grund-Jord. JBPon^.^^fas.
60 1.445. Politievennen.1798/99.468. -bakke,

en. r-banke. 0lufs.0ec.VII.417. KBøcker.
Jørgen.(1890).l). (nu 1. br.) bakke, der be-

staar af kridt(sten)(jf.-h}erg, -klint,-klippe j;

ogs.: kridtbrud. Moth.K340. Viborg.(Phys
Bibl.III.274). D&H. -bjer«:, et. O/.-bakke
osv.). Moth.K340. Briinnich.M.51. Møens
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hvide Kriåth']erge.HCAnd.IX.5. D&H.
-brud, et. (især fagl; jf. IV. Brud 5 samt
-grav, -grnhe). EPont Atlas. 1.459. Trap.*

VI.3S7.
Kridte, suhst. se I. Kritte.

II. l^ridte, v. ['krida] (nu kun dial.

VS'O. MO. Feilb. jf. u.

afkridte;, -ede. vbs. (1. br.) -nlng (SaabyJ).
kride. Moth.K340.

(ænyd. kride, sv. krita, no. kritte, ty. krei-

den (sml. mnt. afkritenj, jf. lat. creta-

tus; til Kridt; jf. kridere) 1) til Kridt 1

(og 2). 1.1) besmøre, overstryge med
kridt; paaføre et lag kridt; nu især

m. h. t. vinduer. Moth.K340. at kride bor-

det over med rødt ls.nde.NvIIaven.Orth.97.

kridte til. Levin. De kridtede Ruder for-

svinder, de sidste Efternølere flytter om-
sider ind. Baud.AB.59. Den yderste Spids

(af køen) er beklædt med et Stykke Læ-
der . . og dette maa under Spillet jævn-
ligt . . kridtes for at forhindre, at Queuen
ved Stødet glider paa BsMen. Billardb.7.

uegl.: *Der ligger det (o: bandbullen), som
kridtede de Store om Kinden (o: gjorde dem
blege af skræk).Drachm.DM.94. ^(landbr.i)
Marken er da tjenlig til at blive merglet,
kalket eller \^xiå\,Qt.LandmB.I.339. \\ krid-
tet papir, (1. br.) glittet, stærkt hvidt papir
^j/*.krideret papir ('w. kriderej, Kridtpapir^.
Aarbog f.Bogvenner.1922.202. 1.2) (1. br. i

rigsspr.) skrive, tegne (op) med kridt.
Moth.K341. (Carl Ewalds eventyr) illustre-

rer til Overflod Richardts og Darwins The-
sis i Billeder, der mindre synes aftegnede
efter en bestemt Lokalitet . . end kridtede
med en frisk Hukommelse paa den sorte
Tavle. VilhAnd.S.171. jf bet. 2: Jøden .

.

satte stadig nyt 01 og Brændevin frem
og kridtede op paa Døren, hvad hver især
gav ud. Rørd.H.153. \\ m. h. t. linie, mærke
olgn.: trække op med kridt. S&B. Feilb.

jf.: Kridtlinjerne (paa boldbanen) kan
trækkes op efter Snor med en Kalkkost
el. lign., men bedst er det at benytte en
Kridtemaskine.FrirnM.LjB.ii5. kridte
af, afkridte. VS0.I.81. MO. 2) (jf. sv.

kritsa; især jarg.) til Kridt 3: tage paa
kridt, kredit. D&H.
liridtende, adj. se kridende.
Kridt-flint, en. (geol, foræld.) flint,

som findes i kridtlag. Brilnnich.M.50. VSO.
D&H. -formation, en. (geol.) især i

best. f., om den formation, som stammer fra
kridtperioden (jf. Kridt l.i slutn.). GForchh.
DQ.44. Frem.DN.7. f -sas, en. {navnet,
fordi kulsyre udvikles af kridt (kalksten,
marmor) ved tilsætning af en syre; jf. -syre;
kern) kulsyre (2). AWHauch.(1799). 406.
-;^las, et. Y flnt krystalglas, til hvis frem'
stilling der anvendes kridt. YareL.*494.
-grav, en. (jf. -brud;. VSO. || nu kun
(dial.) om kalkbrud ell. mergelgrav. Feilb.

•iBrrnbe, en. (jf. -brud, -grav; nu sj.).

VSO. -strand, en. 1) (",;/. LGrundl.isam^
-jord; især fagl.) jordbund, der er blandet
med, indeholder kridt. vAph.(1764). D&H.

2) (jf. I. Grund 4; især mal.) krideret (hvid,
glat) grund. LTid.1754.244. VSO. male,
forgylde, lakere paa Kridtgrund. D&H,
-ffui, adi. (^jT. kridhvid; sj.) hvidgul, (he-
stens)kTiatgme Skmd.SMich.Dø.l2. -baar,
et. (fagl.) især i flt, om hestehaar, der er
gjort snehvide ved behandling med kalkvand,
slæmmet kridt m. m. Haandgern.526. -hus,
et. (nu dial. Krid-. Holb.Paars.202. Kom

10 Qrønneg.1.81. VSO. MO. jf. Folkedragter,
116. Kride-. Moth.K340. Blich.K.86. jf.
OrdbS.(Fyn) samt Feilb.). 1) (jf. Hus 13
samt -æg; lille cylindrisk (blik)bøsse, delt

ved en bund i miaten i to med laag lukkede
rum, hvoraf det ene anvendtes til opbevaring

af kridt til regnskabsføring (smaagenstandt
til erindring m. m.), det andet til smaapenge.
(endnu anv. i slutn. af 19. aarh. som penge-
pung af kvinder paa landet). Moth.K341.

20 *(hun) Sit Kridhuus aabnede, sex Skilling
der af tog. Holb.Paar8.202. I sit Kridthus
havde (bondepigen) et Stykke Rav, et Fir-
bladskløver, en Tvillingnød og et Vætte-
lys. PilføW.IZ.i^. HCAnd.VI.92. AntNiels.
FL. 1.36. Feilb.BL.314. Folkedragter.116.

jf: det skulle være en synderlig Ting,
der skulle lukke hans (o: den gerriges)

Krid-Huus (o: pung) op for at gi en halv
Hvid til Drikkepenge. jBTomGrrøwne^.J.Si.

30
II

t videre anv. : naalehus. OrdbS. (Fyn).
2) i udtr. som være i ens kridthus ell.

i kridthuset hos en {egl.: kunne raade
over ens pengemidler ell. (snarere) være i ens
erindring (idet en erindring om en opbe-
varedes i vedk.'s kridthus); dagl.) være i ens
gunst; være meget yndet af en; have en høj
stjerne hos en. Paa nogen Tid er I ikke
længer i Frue Grevinde Leonores Krit-
huus; og det kan let komme sig, at I ikke

40 bliver gammel her. Jacobi.(Skuesp.IV.92).
(han) var baade i Kongens Gunst og Dron-
ningens Kridthuus. (h-undtv. Snorre. 1. 209.
De staaer stærkt i Kridthuset hos min
Kone. Hrz.V.65. det gjælder blot om sta-

digt at avancere i Hr. Smidts Kridthuus,
saa jeg kan rive Studenten af Pinden.
Hostr.G.88. Rørd.TB.120. -hvid, adj. se

kridhvid, -jord, en. (jf. -gmnå 1; nu
næppe br.) kridtholdiq jordbund; kalkjord.

sp EPont.Atlas.1.445. VSO. ForstO. jf.: 'har
Kridjords Grund, thi her er hverken
Muld eller leeret Jord at see.SAbildgaard.
MøensKlint.(1781).13.

\\ (jf. lat. creta, jord-

art, mineral (fra Kreta); sj.) om en slags

badejord (cimolit, et graalighvidt blødt mine-
ral). *Kleigenes (er) den lumpneste | Blandt
. . mange, som |

Forfalske Askeluud med
Støv og Kridtjord. Aristophanes.Komedier.I.
(overs.l825).61. -lilint, en./j/". -bakke osv.)

60 især om Møns og Stevns klint. Moth.K340.
PalM.Luftsk.60. Drachm.KK.25. Trap.*in.
491. -Iclippe, en. (jf -hakke osv.). EPont.
Atlas.1.392. D&H. -kreds, en. (1. br.)

kreds, cirkel tegnet med kridt; jf. u. -streg

sZw^n. ; Nietzsche sammenligner den Ulyk-
kelige . . med Hønen, om hvem man har



859 Kridtler Krie 860

trukket en Kridtkres. Nu kan han ikke
komme videre. Brandes.V11.631. -ler, et.

(nu næppe hr.) kridtblandet ler; ogs.: pibe-

ler. EPont.Atlas.IV.22. D&H. jf.: *Vor
Leege-Striid er kun om Køg og Kriide-
Leer (o: drejer sig kun om tobaksrygning).
Lucopp.TB.B2f. -linie, en. (jf. -kreds,

-streg; især fagl.) linie, trukket med kridt

(med en kridtsnor). 750. („Hos Snedkere
og Tømmermænd."). D&H. -lom, en. lo

(sj.) \ fossil fugl fra nordamerikanske kridt-

lag (hvis bygning minder om lommernes);
Hesperornis. OrniiholFT.V11.71. Brehm.
DL.^'IIS.?. -manér, en. [2] (fagl.) den
fremgangsmaade at tegne med litografisk

kridt paa sten og derefter tage aftryk. JBa-
den.FrO.434. OpfB.'^1.546. Sal.IV.678.
-merg^el, en. (fagl, nu 1. br.) særlig lys

mergel (jf. KalkmergeU. EPont.AtlasI.458.
vAph.Nath.V.358. Brilnnich.M.25. VSO. 20

D&H. -melle, en. (nu næppe br.) farve-

mølle, hvor kridt males til pulver, der an-
vendes til oliefarver m. m. MO. -papir,
et. (jf. krideret, kridtet papir (u. kridere,

kridte l.ij; fagl.) glacépapir. VareL.^449.
-pen, en. [1,2] (sj.) om skrive- ell. tegne-

redskab med en stift olgn. af kridt, (billedl.:)

Grundtv.Udv.II.639. -periode, en.(geol.)

især i best. anv., om den jordperiode, i hvil-

ken kridtet er den ejendommeligste dannelse 30

(jf. -tid samt -formationj. Uss. Alm Geol.

98. -pibe, en. tobakspibe af hvidt pibeler

(kridtler). VS0.V.P81. Drachm.F.II. 65.

Nationaløkon. Tidsskr.XVI1.125 ff. VareL."*

449. -slæmmeri, et. (fagl.) industri-

elt anlæg til slæmning af kridt Trap.*V.
528. jf.: *(ræven) Linded sin Røst med
kridtslemmet Vand. MLorentzen.Hver-
dagen.(1927).62. f -snekke, en. (zool.)

havesneglen Helix nemoralis. OFMull.Ver- 40

miumhistoria.II.(1774).62. VSO. -snor,
en. kridtet (sejlgarns)snor; især (jf. -linie;

haandv.): snor til afsnoring. Moth.K340.
Gnudtzm.Husb.126. Fleuron.VS.19. -sten,
en. 1) (fagl.) stenart hørende til det nyere
kridt; bryozokalk; blegekridt, saltholmskalk

og (især) limsten; ogs.: bygningssten udsavet

af limsten. Moth.K340. Holtug Kirke er .

.

bygt af Kiiåt-^teen.EPont.Atlas.in.90.
TJss.DanmGeoU94. 2) [1,2] f materiale til 50

skrive- ell. tegnebrug (som kridt, rødkridt^

grafit). vAph.(1759). VSO. -streg:, en.

(jf. -kreds, -liniej. hele to Loftsbjælker
her i Snasken er jo fulde af Kridtstreger,
og hver af dem betyder jo en Punch paa
(hans) Regning. Schand.TF.II.309. sa.SB.
145. Feilb.

|| {vistnok hentydende til, at en
hypnotiseret høne (ell. anden fugl) ikke gaar
over en foran (rundt om) den slaaet kridt-

streg; jf. -kreds slutn.; sml. dog gaa over 60

stregen (u. Strege) billedl, om grænse, der
ikke kan (bør) overskrides, hun gaar aldrig
et Minut over den strengeste Anstæn-
digheds Kridtstreg. Brandes.F.132. Hver-
dagens Bekymringer havde paany truk-
ket sin magiske I&idtstreg om ham.P(m<.

DR.I.49. Kbh.VMl920.3.8p.3. f -»yre, en.
(kem.) d. s. s. -gas. AWHauch.(1799).406.
-tes^Oiingj en. [2] (fagl) tegning (ud-
ført) med sort- ell. rødkridt olgn. MO. Kridt-
eller Pennetegning paa den gule (lito-

grafiske) Sten. Sal''XV. 912. -tid, en.

(geol) især i best. anv.: d. 8. s. -periode.
GForchh.DG.12. Frem.DN.7. -traad, en.

(nu næppe br.) d. s. s. -snor. (Kalk.V.611).
Moth.K340. Krid-Traad . . bruges ved Sy-
ning. Langebek.Lex.K324c. -vark, et.

(fagl) industrielt anlæg til udvinding og
behandling afkridt(sten). Trap.* V.774. Krak,
1927.11.888. t -a?gr, et. d. s. s. -hus 1. VSO,

I. (D Krie, en. ['kri'o] flt.-r, (sv. kria;

af gr. chreia, brug, nytte, nyttig sentens;

nu sj.) egl: sætning (hos forfatter), som er

nyttig at kende; sætning som tema for
(mundtlig ell. skriftlig) opgave; skriftlig
fremstilling (stil) over et saadant emne.
Vi begynde i Skolerne at sammensætte,
at skrive Taler, Chrier, ligesaa snart som
vi have lært en Grammatik af et dødt
Sprog. JSneed.III.182. Et rigt Fruentim-
mer . . hvilket han endnu som Baccalau-
reus friede til i den ziirligste Chrie af
Verden, havde givet ham Kurven. Ew.
(1914).IV.24. smst.II.352. Afhandlinger,
Krier, omtrent af den Slags, som man nu
opgiver til Behandling i SKoierne.NMPet,
V1.293. Meyer.U63.

II. Krie, en. se H. Krig.
III. krie, v. se IV. krige.

Kriert, en. se Krejert (sp.345^^).

I. Kri^, en. [kri-'q ell (alm.) kri-'] kri.

Moth.K841. krig. Éøysg.AG.20.136''. flt. -e

ell (nu kun dial) -er (Holb.Intr.L225.363.
8a.Hh.I.18. KomGrønneg.I1.304. Slange.Chr.

IV.926.997. OeconT.III.l.Esp.§123.3). (glda.

krigh (Mand.83) og kril, sv., no. krig; fra
mnt. krich (gen. 'kriges), jf. ty. krieg; grund-
bet, vistnok: anstrengelse, jf. IV. krige 8; sml
I. Kriger, krigerisk, I. krigsk)

1) om det forhold, at to ell flere stater

(folk) anvender væbnet magt mod hinanden
for at tvinge modparten (besejre ham ell. af-
vise hans angreb; j/. Angrebs-, Forsvars-
krigj; fejde; orlog; ogs. om lignende til-

stande mellem partier inden for samme stats

omraade (jf. Bonde-, Borgerkrig samt ind-
byrdes, indvortes krig u. indbyrdes 2.2,

indvortes 2.2^. \,\) om selve krigstilstan-
den; ofte (jf. ogs. u. bet. l.i) efter præp. i,

især i forb. som være i krig (med), naar
Kongen af Danmark kunde være i nogen
Krig begreben, maa (nederlænderne) ikke
føre hans Fiender nogen Contrabande Vah-
re til. Forordn.^^/el703.§12. de vare indvick-
ledeudinyKriger.B^oZ6.7n<r.7.5^5.Desmaae
Konger . . overfaldt hverandre tit paa en
lumsk Maade, uagtet de ikke havde Krig.
Ørst.II.144. Der er Krig over hele Europa.
VSO. falde i Krigen. MO. (jf. falde 2.2;.

naar Landet er i Krig. Lov^Vi 1866. §76.
*MaUebrok er død i Krigen. FolketsSangB.
562. Danmark -Norge (kom 1807) i den
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store Verdenskamp over paa den franske
Side . . Det fik derved Krig baade med
England og med Sverige. Ottosen. VH.III.
241.

II
i faste forh. hellig krig, se II. hel-

lig 3.5. begynde, ende en krig oZ^n. //".

begynde l.i, II. ende l.i, 3.8. deKlarere
(se deklarere i)y forkynde (se forkynde
2.2) ell. (især) erklære krig, (jf. erklære
1.3) om 8tat(s-overhoved): forkynde, meddele,

at freden med en anden part er ophørt. Holb.
Anh.71. (kongen) erklærer Krig og slutter

Fred. Grundl.(1849).§23. Scheller.MarO. f
falde i krig, blive indviklet, komme i krigs-

tilstand. Dette ophitzede begge Nationerne
saa meget, at de fait i en blodig Krig med
hin anden. Holb.Intr.1.8. Dersom een af

begge contraherende Parter skulde falde
med en anden Puissance u.å.iKng.Cit.1731.
{SøkrigsA.^Mmm4v). krigens ret, (jur.)

d. s. s. Krigsret l.i. Holb.NF.II.lSS. Goos.
1.44. (nu næppe br.) i videre anv., om nød-
vendige, berettigede følger af krigstilstanden.

*0g om du sveder,
| Da er det Krigens

Ret.Brors.220. Nørreg.Naturr.453. || m. nær-
mere bestemmelse, de Tydske og Ungarske
Kriger (er) meget besværlige for Tyrken.
Holb.Anh.Sl. LTid.1724.13. den store nor-
diske Krig (1700-20). Drachm.I.S74. gre-
vens krig, se Greve, den store Krig,
der siden 1618 havde raset i Tyskland, og
som Eftertiden kaldte Trediveaarskri-
gen. Ottosen.VII.II.275. \\ spec. i best. f., om
en enkelt (særlig husket ell. mindeværdig)
krig. krigens tid (0: svenskekrigen 1658-60).
Esp.191. nu især om verdenskrigen 1914-18:
Bråndes. TD. 34. Tændstikker fremstilles
. . hyppigst af russisk Bævreasp; under
Krigen har man i Danmark brugt dansk
Vo^^el. Suenson.B. II. 39. || talem.ogordspr.
Krigen opsluger sine egne Børn. Mau.5031.
det er (saa) krigens gang, saadan gaar
det i krigstid; det er de ubehageligheder, krigs-

forhold medfører. S&B. D&H. jf(spøg.):
Det er saa Krigens Gang, sagde Lands-
faderen, han tog Bathseba til Ægte. Ar-
laud.9. i fred skal man tænke paa krig
olgn. (0: man skal altid være krigsberedt).

Mau.5072. Moth.K342. VSO.jf. OehlDigte.
(1803).242(8e u. Fred S.2). fred nærer,
krig tærer olgn., se Fred 3.2. 1.2) især i

faste forb., om selve de krigerske hand-
ling er(kampene, slagene); ogs. om maaden,
hvorpaa kampen udføres, krigsførelsen
{jf. Felt-, Fæstnings-, Giftkrig) ell. krig er

-

haandværket; sjældnere om de enkelte
sammenstød (jf. Forpost-, Gadekrig samt
I. Haarkrig). Hånd har lærdt krigen un-
der ham. Moth.K341. *Hand bange var for
Krig, han raabte: kapper Anckerl Holb.
Paars.58. Krudtet . . gjorde Krigen til en
Kløgtens og Modets Kamp. Goldschm.NSM.
1.19. En blodig Krig mod Overmagten.
Ottosen.VH.III.77.

\\ den lille krig, ^
mindre krigsoperationer, der tjener til støtte

for større (mods. denstorekrig. SaVXl V.
S59); ogs.: guerillakrig. FHolst&ALarsen.

Felttogene 1848-50. III.(1888).141. i „den
lille Krig**, i Overfald paa enkelte tyrkiske
Hærafdelinger, havde Grækerne deres
Styrke. GBang.EK.II.338.

|| gaa ("drage.
4Mos.l0.9(Chr.VI). se ogs. u. III. drage 13.i.

t give sig. Moth.K341) i krig olgn. (jf.
gaa 3.3;. Moth.K341. *De gik i Krigen
sammen, da Dannerkongen bød, | Og fandt
i tapper Fægtning paa eengangderes Død.

10 Aarestr.SS.LlI.27. *Jeg gaar i Krigen hen.
FFaber.VV.2. D&H. tjene i krig olgn.,

(nu 1. br.) gøre krigstjeneste. Hvo tjener vel
i Krig paa sin egen Sold? i Cor. 9. 7. tiene
i Krigen. VSO. MO. jf.: tage Tjeneste ved
Kv\gQn.MR.1740.725. følge krigen (o:

gaa i krig), se III. følge 1.3. føre krig
olgn., (jf. II. føre 3.2 j egl. : være ophav til og
lede en krig, kamp; nu især: udføre de fjendt-
lige handlinger underen krigstilstand; kæmpe;

20 være i krig. Jeg og mine Brødre . . have
ført Israels Krige fra vor Ungdom af.

lMakk.16.2. See om icke Tyrcken er klo-
gere. Vi kand aldrig lære bedre at føre
Krig end af ham. Holb.Kandst.ILl. Jeg
staaer . . og tæncker paa, hvorfor Folck
fører Krig. sa.ZJ/.J.T'. Krigen føres af Sol-
dater imod Soldater. Ottosen.VH.III.8.

||

talem. og ordspr. det er ondt (0: duer ikke)

at føre krig efter høgQv.Mau.5028. Moth.
30 K341. hvo der ikke kommer i krigen ("o:

gaar i krig), bliver ej heller slagen. 3fat*.
5055. Moth.K342. jf.: Den krig man ej

kommer i, bliver man ej skudt i.Krist
Ordspr.582. nu især: i kærlighed og krig
gælder alle kneb, se I. gælde 4.2. krig
paa kniven, se I. Kniv 2.

2) overf. brug af bet. 1 ell. udviklet direkte

afgrundbet.: uenighed; kiv; splid; træt-
te, (nu oftest opfattet som overf. anv. af bet.

40 1 og ofte vanskeligt at skelne fra denne; jf.
ogs. PEMull.H32 samt Broder-, Handels-
krig). Hvoraf er saa megen Kriig og
Strnd(1907: Krige og Stridigheder; iblandt
Eder? Jac.4.1. *Hvorledes tør jeg sige,

|

At Skue -Pladsen ei er Plads for lærde
Krige? Ew.(1914).II.138. *A1 Verden tU
Feide nu udruster sig,

|
Blandt Konger

og Fyrster og Lærde er Krig. Rahb.Poet
F.I.112. ligge i Krig med Een. MO. Der-

50 om (VSO.: derover) ville vi ingen Krig
begynde. MO. Korrektheden kommer her
(0: i en kirke) intetsteds i Krig med Skønhe-
den. P VJensenKlint. Bygmesterskolen.(1911).
51. føre Krig om Forstaaelse af en Lov.
D&H. jf.: *Nu ender hun (o: en klaver-

spillerinde) den tonefulde Krig (o: fore-

draget af en sonate) |
Med svære Dobbelt-

løb og mægtig Larmen. PalM.(1909).I.35.

II
i udtr.som faa sin krig frem, sætte

60sin krig igennen {vist egl. om retsstridig-

heder) sadte, tvinge sin vilje (mening) igennem.
Moth.K341. 1 vil have Jeres Krig frem;
og jeg fa.Sier at Sid\yde.Jacobi.(Skue8p.VlI.

392). „jeg troede, han havde mægtige
Venner i Warschau."—„Det har han ogsaa,
men vi faae dog tilsidst vor Krig frem.**
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Bauch.1.372. Han satte da sin Krig igen-

nem, det vil sige, han tilkæmpede sig Fri-

hed til at begive sig ind paa en Bane,
hvor nye Kampe ventede ndim. Brandes.
1.375. Han kunde sige, hvad han vilde

. . Hun (o : en skuespillerinde) førte sin Krig
igennem og spillede. KMich.K.22.

\\
gøre

noget paa Krig, (nu næppe br.; jf.: „Ta-
lesprog.** ievin.^ foretage sig noget for at

vække splid, uro; gøre noget paa dril (af
ondskab, skadelyst). Ew. (1914).11.124. alt

som man læste, og lo, og drak . . kom
man meer i Aande, eet Ord tog det an-

det, man lagjde paa Krig Billinger (o: smaa-
stumper papir) hen til hinanden, at endos-
sere paa Stedet. Bahb.E.III.213. Mynst.
(SkandLittSkr.1814.155). man (maa) an-

tage, at hans Paastande . . ere fremsatte
paa Krig for at tvinge Theologien ind i

en ny våvikling. Mart.Forsv.20.
II. Krig:, en. [kri-'q] (dial. Krige. Lange-

bek.Lex.K333c. Krie. JBaden.Gram.45. jf.
Feilb. samt kråje. OrdbS.(sjæll.)). ftt. -e (MO.
n&H. jf. Feilb.; i bet. 3: OrdbS.) ell. -er

('krier. NvHaven.Orth.97. CBernh.IX.202.
„Den gamle Pluralisform, som ogsaa Pa-
rykmagerne bruge." Levin. B,ist.LM.19.
OrdbS.(Fyn). jf. Feilb.). {ænyd. d. s. (i ssgr.

mund-, øjekrig^, sv. dial. krik, no. krik (dial.

krik, krik, krike^, ^Zwo. kriki, oW?i. krikr,

eng. creek, bugt, vig, holl. kreek, bugt; besl.

w. Krog; ^7. V. krige, kriget) krumning;
runding; krog; indskæring; indsnit.

1) (dial.) i al olm. (jf. Indkrig^. Krige paa
Hue. Langebek. Lex.K333c. MDL. Feilb.

OrdbS.(sjælh). jf. Hu skrig (o: vinkel ml.

to huse). Krist.Ordspr.174. 2) (nu sj. i rigs-

spr.) indbugtning paa det menneske-
lige legeme (jf. Laar-, Mund-, Øjekrig^.
VSO. MO. Levin.KS.9. D&H. jf.ogs.: en
fuldbeslagen Øxe havde han i Ha and-
rigen (overs, afoldn. handarkriki, vinkel,

som dannes af den bøjede underarm). NMPef.
Oldn.Sagaer.VL(1832).285.\\ især: indbugt-
ning af haargrænsen ved tindingerne; ha ar-
krig (II). NvHaven.Orth.97. en Krie i Tin-
dingen. J^a£Zen.6rram.45. De høie Kriger
vare omhyggelig rensede for Pudderet,
der gjorde det umuligt at bestemme Haa-
rets . . Farve. CBemhJX.202. Rist.LM.19.
*Ved Pandens Krige Dråber spiSing.Blaum.
StS.194. OrdbS.(Fyn). jf. betl: Krige paa
FsiTyk. Langebek.Lex.K333e. 3) ^ krum-
tømmer (knæ), der forbinder kølen med
forstævnen. SøLex.(1808). KuskJens.Søm.
69.

II
ogs. om andre stykker krumtømmer (jf.

VSO.); især: tømmer, som boltes fast uden
paa forstævnen; yderkrig. SkibsbygnK.489.
Krig- , i ssgr. til I. Krig (1) (jf. dog

Kriglask^; kun i faa tilfælde, se krig-ger-
rig, -sindet samt krig-førende, -lysten u.

krigs-førende, -lysten.
I. Kri^e, en. se II. Krig.
II. Krige, en. i ssg. Nøddekrige (s. d.).

III. Krige, en. se I. Kræge.
IV. krige, v. ['kri-qa] (Høysg.AQ.20) ell.

20

(nu 1. br.) ['kri'9] (jf. skrivemaadtn krie.

Moth.K342. Krist.Ordspr.174. sml. Esp.446
samt Feilb. u. krie^. -ede. {ænyd. kri(e), kri-

ge, glda. krij (Rimkr.), sv. kriga, no. krige;
fra mni. krigen (ty. kriegen;; til I. Krig;
i bet. 3 mulig sammenblandet m. et andet ord)

1) (i rigsspr. GI og 1. br.) føre krig. I.l)

m.subj., som betegner en enkelt person ell.

et enkelt parti: føre krig; ogs.: deltage i,

10 være i krig; kæmpe; stride. Pflug.DF.925.
ofte sluttes en . . ufordeelagtig lu-ig, fordi
man kriger uden Fenge.Schytte.Ili.IL58.
*Han kriger, slutter Fred paa egen Haand.
Oehl.XL70. Goldschm.1.392. du harkriget
rundt om i Europa. CEw.C.249.

\\ (jf. I. Kri
2) overf.: ligge t kiv, klammeri. Esp.446.
i særlige forb. m. præp. krige for, (jf. bet

3; nu næppe br.) kæmpe, siride for. vi krige
(1871 : stride^ for vore siele, og vore rette
(o: love). lMakk.3.21(Chr.VI). smst.9.44(Chr.
VL; 1871: kæmpe), krige med (Molb.
DH.L442. OrdbS.(Fyn))ell.især mod: hvor-
ledes kunde vi, som ere saa saare faa,

krige (1871: stride^ imod saadan en stærk
m2Lngiolå\g\ieå'ilMakk.3.17(Chr. VI). Bran-
des.lX.335. Karl IV og hans Sønner .

.

tilsikrede dem deres Hjælp til at krige
imod og erhverve Kongeriget Danmark.
KrErsl.DM.65. (jf.I.Kiig 2) billedl: *jeg

30 fra Sandhed ikke viger, | Med Sværd i

Haanden jeg mod Verdens Laster kriger.
FrHorn.PM.52. (G.L. Baden) kriger imod
og lægger sig ud med Mle.JohsSteenstr,
HD.144. krige paa, (dial.) føre krig mod;
jf. I. Krig 2: Præsten krigede paa Muld-
hvalpen. JFJews.iV^fi.^P. 1.2) m.subj., som
betegner to ell. flere personer ell. partier:

kæmpe, stride indbyrdes; ogs. (jf.I.Kiig
2): kives; klamres. Holb.Mel.IV.2. *Lad

40 Naaden blive stor
|
Til alle at forlige,

|

Som med hverandre krige
I
Paa hele

Verdens Jord. Brors.54. Begge krigede
om Hertugdømmet, ligesom Kongerne om
mget.Molb.DH.IL251. *Mens Fjerde Chri-
stian var Konge, | Da krigede Svier og
Daner

|
Alt efter de forrige Vaner. Blich.

(1833).Suppl.l59. hvad kriger man da saa
meget for i dette Land. Drachm.BK.19.
Esp.446. billedl.: *Det Timen er, hvor Drøm

50 og Sandhed krige.PaZM.Z7.^65. Gjel.Rø.150.

1.3) part. krigende som adj.: krigsførende;
stridende, mand burde . . søge at forsikkre
sig hos begge de krigende Partier, de
Kæyserlige og de Svenske, ved en Neu-
tralitets- Tractat. Slange.ChrlV.721. Skibe,
som . . tilhørte de krigende Magters Under-
s2iBXteve.PAHeib.VS.60. VSO. MO. D&H.

II

(sj.) m. pass. bet. Æren tilraader Monar-
cen at underholde en anseelig Krigshær,

60 for at spille Hoved-Ruller paa den krigen-
de Skueplads (o : krigsskuepladsen). Schytte.

IR.II.4.

2) {endnu ikke i VSO. (1820); jf.: „sield-

nere.^ilfO.; i rigspr. O og l.br.) kriges:
d. s. s. bet. 1.2. *Aand og Bogstav uophørlig
\LY\ges.Heib.Poet.X.196. *Glæden ved Guds
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grønne Jord, |
Glæden ved Guds Naade-

rd,
I
de vil ikke kriges; |

Lærkesang og
Klokkeklang, |

de kan godt forliges. Rich.

ED.titelblad. Nu krigedes de nede i SpsL-

men.JPJacJ.134. De græske Smaastater
krigedes idelig. D&H. Esp. 446. upers.:

•Lykkens Paradiis
|

(Hvorom saa jammer-
ligen linges). Bagges.Ungd.II.?0. LCNiels.

ML.44.
3) {sml. ty. kriegen, faa, hesl (identisk) m.

kriegen, stride, egl.: anstrenge sig; jf. ogs.

krige for ovf. sp. 364^''; muligvis (sammen-
blandet m.) et andet ord, jf. sv. dial. kria,

begære, fordre, no. dial. kri, søge, kræve, glno.

kria, fordre, samt glda. kri, udraabe (Kalk.
11.622^''), maaske fra oldfr. crier; nu dial.)

anspænde sig; stræbe; ogs.: faa, skaffe
ved anspændelse, stræben; især i forb.

m. for. *De hafde tilsammen med Møye
lagt Vind, | Som Kiemper, for Seyren at

'kTnge.Sort.IIS.H4*'. Han krigede nok for

at faae Gaarden. YSO.(jy.). Feilb.(u. krie

og krigenj. m. obj.: Enhver skabning krier
(o: kæmper for) livet, men den ksm. Krist.

Ordspr.174. || (jf.kngse) dep. det er ikke
(paa hospitalet) som at komme i Hjem-
mene . . og spekulere paa, hvad nu den
eller den trænger til og saa gaa ud og
kriges for at faa fat i det. FalkRønne.K.73.
I| (sj.) til L Krig 2 (sætte sin krig igennem):
krige igennem, gennemføre (hvad man
mener ell. ønsker) trods modstand; tvinge

igennem, han har nogen Vanskelighed ved
. . at hævde sin egen Mening, naar den
skal kriges \g\ermem. RWulff.Denda.Bigs-
dag.(1882).450.

V. krige, v. vbs. -ning (Leth.(1800). jf.
Indkrigningj. {til II. Krig; jf. sv. dial. kri-

ka, vakle, no. dial. krika, gaa en kroget vej

;

sml. Isjriget; dial.) danne en krog; gaa
ind med en krog. Ageren kriger ind o:

løber ulige. MDL. Feilb. OrdbS.(sjæll.). jf.
Leth.(1800).\\ trans.: vende; dreje. OrdbS.
(sjæll).

Krige-lyst, en. [IV.l] (sj.) lyst til at

føre ell. deltage i krig; krigslyst. Staternes
Krige-Lyst og umettelige Attraae efter
Erobringer. OGuldb.(Appian.RomsBorger-
krige.(overs.l806).xvi).

I. 03 Rriger, en. ['kri-qar, 1. br. 'kri-ar]

flt. -e. (ænyd. d. s. (i ssg°søkriger); fra ty.

krieger; ^iilV. krige; især højtid, og oftest

om ældre tiders forhold) person, som fører
krig ell. (især) deltager i krig (oftest uden
hensyn til rang); krigsmand; soldat;
stridsmand. *lad Harraid .. lære,

| At
altid Krigeren sit Folkes Bøddel er. Nord
Brun.ET.26. *Napoleon var tapper Kri-
ger,

I
Som Du og jeg, og Alle veed. ilfi-

niatur-Ariebog.III.(1838).253. Daglig for-
øgedes hans Hær med Krigere, der søgte
til hans Hof. Molb.DH.II.282. paa den be-
rømte Krigers Grav har man lagt hans
Sværd. Kierk. VII.198. Jer.15.8 (Chr.VI af-
vig.).WDreyer.NaturfolkenesLiv.(1898).347.

II. BLriger, yl. (sj. i ent.: den røde hol-

landske Kr\ger.Bentzien.Den gartneriskeDel
afProduktudstillingen.(1853).14). {jf. ty. f
krieger samt alsisk kriker, smaa blommer
(Feilb.IV.280 u.kræge), /loZ^kriekappeltje,
en slags smaa, røde æbler, kriekappelboom;
af usikker oprindelse, jf. Krigs-frugt, -æble
samt II. krigsk; maaske omdannet af ty.

krieche (se Krægej, jf. ty. dial. kriechen,
forkrøblet frugt, hørende til det u. Krikand

io omtalte w^. krieck-(?); nu næppe br.) navn
paa en æblesort: krigsfrugt, -æble(?). hvide
Kriger (giver) megen og tillige en ret vel-
smagende Most. Vothmann.ÆP.(l?83).ll.
Store Efteraars Krieger . . Røde hoU. Vin-
ter Krieger . . Store hvide Krieger. Cit.

1 795. (Danmarks Frugtavl 1926. 18). Den
danskeFrugthave.(1669-75).tvl.98.

C9 Kriger-, i ssgr. til L Kriger; fx.
(foruden de ndf. paa alfabetisk plads an-

20 førte): Kriger-aand, -bane, -barn, -daad,
-død, -flok, -grav, -hob, -skare, -adel,
en. (jf. -kaste

f
-stand samt Krigsadel 1;

hist.), den middelalderlige Standsdeling i

en faatallig Krigeradel og under den en
særdeles talrig . . Fæstebondestand. Otto-

sen.VH.I.70. -dragt, en. ^/.Krigsdragt;
især i etnografisk fagspr.). WDreyer.Natur-
folkenesLiv.(1898).407. -færd, en. (sj.)

d. s. s. Krigsfærd (2). FrSchmidt.ND. 279.

30 -gnd, en. (sj.) krigsgud; om Åres: Heib.
Poet. II. 19. -hæder, en. (jf. -ære samt
Krigshæderj. *Toget

I
Forøge skulde

diærvt hans Kj-igerhæder (Oehl.III.285:
Krigerære;. Oehl. III. 74. Hauch. VII. 215.
-hær, en. (jf. Krigshær; sj.). Ing.EF.
XIII. 71. Hauch. (Psalmer udv. afPHjort,
(1843). 57). -inde, en. O/. Krigerske;
sj.) kvindelig kriger; krigerisk kvinde; ama-
zone. Pram. PE. 10. de under Navn af

40 Skioldmøer saa berømte nordiske Kriger-
inder. Engelst.Qvindekj.86. Schack.95.
krigerisk ell. (nu lidt gldgs.) kri-

gersk, adj. ['kri-q,8r(i)s^] {laant i beg. af
18. aarh. fra <?/. kriegerisch ;

fortrænger L
krigsk) I) CP som adj. til I. Kriger: som søm-
mer sig for, vedkommer en kriger; s oldate r-

mæssig; militær. Cyrus fik i Persien en
fornuftig og krigerisk Opdragelse. XTi^i.

1728.524. (Jarnisonen fik Lov til at mar-
50 chere bort under krigeriske Æresbeviis-

nmger.Holst.V.289. et omstrejfende, kri-

gersk Æventyrliv. Brandes. VII. 628. 2)
øvet i krig; lysten efter krig; marti-
alsk; ogs. (jf.l.Krig 2): stridbar. Den
raske krigerske Grev Henrik. Ing.KE.I.
238. et kriger(i)sk Folk. D&H. Hans Kri-
geriskhed var af specifik Jydsk Art, han
uddelte tørre Hug, der ingen egentlig
Skade ioryolåte. JVJens. HF. 75. \\ den

60 kriger(i)ske termit, (zool.) Termes beU
licosus. Bergs.MS.II.278. BøvP.II.487. H

om udseende, opførsel, tænkemaade olgn. 1

Danmark gik mange Aar efter Gorm den
Gamles Død bort under jevnlige Krige .

.

I denne krigerigske Alder kunde det ikke
være sindet.Mall.SgH.672. (en) Kat, der
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pludselig reiste Børster og antog en kri-

fersk Stilling mod den lille Hund. Hauch.
11.13. Heller ikke i København var Stem-

ningen (i januar 1864) videre krigersk.
Tilsk.1928.L373. som adv.: *Saa stormer
jeg, krigerisk vild,

| For mit elskede Hiem
i det Fierne. Bagge8.V.133. 3) (nu sj.) som
hører til, vedkommer, passer under krig ell.

krigsforhold; kriasmæssig; krigs-.*Stedse
dog Kiv dig er kiær, og Kamp, og krige-
risk Tummel 1 Bagges.NblD.73. urolige og
krigerske Tiåer. MR.1801.108. Ude brød
det paa krigerisk Vils,

| Mægtige Hænder
greb i det Gamle. Drachm.D.55. kriger(i)-

ske Tilberedelser. D&H. \\ som varsler, be-

buder krig. Det seer krigersk ud. Leth.

(1800). Hvor krigerske end de Efterret-

ninger lød, Kong Olav fik fra Norge, blev
han dog fast ved sit Forsæt at hjemsøge
Landet. Qrundtv.Snorre.II.312.
Krig^er-kaste, en. kaste (I), hvis med-

lemmer tilhører krigerstanden (jf. -adelj;
især om en (nu forsvunden) indisk kaste.

StBille.Q-al.L.211. den egenlige Adel er en
Krigerkaste, den er ikke født til Arbejde,
men til Vagttjeneste om Ideerne. Gold-
8chm.IV.12. Ottosen.VH.L15L -liv, et.

07. Krigsliv;. VSO. PalM.VL64. de, der
havde faaet Smag paa det bevægede Kri-

ferliv og som med Mismod saa en trist,

edsommelig Fredstid udfolde sine dag-
ligdags Scener. J"PJac.I.88. WDreyer.Na-
turfoucenesLiv.(1898).324. -mod, et. mod,
der vises i kamp; krigerisk mod; heltemod

(jf. Krigsmod samt borgerligt mod u. bor-
gerlig^ 2). Engelst.Nat.98. D&H.
krigersk, adj. se krigerisk.
Krigerske, en. (sj.) d. s. s. Krigerinde.

JBaden.LatL.L73. JohsSteenstr.MK.32.
Kriger-skib, et. (sj.) krigsskib. *fem

skioldhængte, lange Krigerskibe. Oehl.IIL
103. -stand, en. (jf. -adel, -kaste samt
Krigsstand;. MO. (han) giver sig i Kri-
gerstanden (o: bliver kriger). JPJacJ.141.
Stormændene — Godsejerne — blev Kri-
fferstanden. Ottosen. VH.I.69. -tog, et. (sj.)

krigstog. *Ved Kamp og Krigertoge jeg
hende vilde glemme. Oehl.HK.79. -Tis,
en. (jf. Krigs vis; sj.) krigsbrug. *Blodet
flyde vil fra Gaden

| Ned i Seineover-
fladen,

|
Det gaaer til paa Krigerviis.

Bagger.IL422. -ære, en. (jf. -hæder samt
Krigsære;. Oehl.IIL285(8e u. -hæder). Her
er Lejlighed til Daad — til Krigerære.
Drachm.lOOlN.llO.
kriget, adj. {til H. Krig; jf.Y. krige

samt indkriget; nu kun dial.) som har
krig, indskæring. Et kriget Blad. F50.
MO. jf. Feilb.(u. krigeret).

||
(nu næppe br.)

i forb. kriget hue. „indskaaret ved beg-
ge Ørene." Langebek.Lex.K333c (jf. VSO.).
EPont.Atlas. III. 398. Cit.1763. (Krist.JyA.
Till3.Afd.55).
krig-forende, part. adj. se krigsfø-

rende, t -gerrig, adj. krigslysten. Moth.
K342. VSa.

^

krigisk, adj. se 1. krigsk.
Krig-lask, en. se Krigslask, -lysten,

adj. se Krigslysten.

krigs, adj. se 1. krigsk.
Krigs-, i ssgr. [•kri(q)s-, gldgs. 'krigs-]

(jf. Krig-; til I. Krig (sml. dog Krigs-frugt,
-lask, -æble; || især til L Krig 1 (sml.

Freds-, Hær-;; ssgr. tilhører især fagspr. og
betegner da ting, som anvendes, forhold, som

10 forekommer under krig; fx. (foruden de ndf.
paa alfabetisk plads anførte) Krigs-ammu-
nition, -fyrværkeri, -kirurgi, -ladning,
-materiel, -patron, -pistol; endvidere kan
af letforstaaelige (ell. mere tilfældige) ssgr.

nævnes: Krigs-aar, -aarsag, -anstalt(er),

-bedrift, -begejstring, -begivenhed, -daad,
-efterretning(er), -erfaren, -fare, -forhold,
-hændelse, -ivrig, -kyndig, -ledelse, -parti,

-periode, -ramt, -regel, -rygte, -rædsel,
20 -syssel, -telegram(mer), -udbrud, -udsigt,

-urolighed, -vant, -øvet
|| fra aarene 1914-

18 (verdenskrigens tid; jf. ovf. sp. 361^)
stammer en del ssgr., der hentyder til sær-
lige forhold i denne periode; fx.: krigs-
blinde franske Soldater. BeW rid.'Vai9^8.
M.S.sp.S. se ogs. Krigs-enke, -vi(e). mange
af ssgr. har nedsæt, karakter og hentyMr
til krigstidens spekulation, daarlige varer,

„gullaschbaronernes" forhold m. m.; fx.: en
3pkrigsforgyldt Millionær. ^orn^Zws Fen-

streblad. ^Vu 1926. 2.sp. 6. Lampefatningen
var slet lavet. Det var Krigsmateriale.
Pol.^^hl928.10.sp.5. Kriffsspekulanter-
nes forsmædelige Gridskhed. Homo5. FD.
128. endvidere kan nævnes .Krigs-vare (r),

-vekselerer; jf. ogs. Krigs-adel 2, -for-

retning 2, -fortjeneste, -grosserer, -mil-

lionær, -adel, en. (jf. Krigeradel; 1. br.)

1) adelskab, erhvervet ved krigsbedrifter. MO.
-w D&H. 2) (jf. ovf. 1.21; nedsæt.) folk (par-

venuer), der er blevet rige under verdens-

krigen 1914-18. AKrarupNielsen.EnHvaU
fangerfærd.(1921).43. -akademi, et.

^ om udenl. forhold: krigsskole (især: til

uddannelse af generalstabsofficerer). D&H.
Sal.^XI V.668. ÅKrarupNielsen.Drageyivaag-
ner.(1927).25. -anforer, en. (nu næppe
br.) d. s. 8. -befalingsmand, han (blev) af

Krigs -Folkene erklæred Prinds af Can-
50 dahar og de Aghvaners Krigs-Anfører.

Holb.Hh.II.189. 8a.Herod.28. VSO. -ar-
mé, en. (nu næppe br.) krigshær. Borre-
bye.TF.456. -artikel, en. ^ (foræld.)
artikel (punkt, stykke) i reglement, lov for
krigsmagten; især i flt., om reglement for
hær og flaade: krigsartikelsbrev (jf. -lov,

-ordning;; i Danmark især om Chr.V's ar-

tikelsbrev af ^/s 1683, der var grundlag for
den militære strafferet til 1881. Moth.K342.

60 Stampe.I.400. „Gaaer det ikke Dem an,

hvad der staaer i Loven?" . . „Vi Mili-

tære retter os efter Krigs-Artiklerne.''PA
Heib.Sk.II.204. MilConv.IV.372. Rist.Fra
Støvlettiden.(1884).174. \\ (1. br.) i ent. efter

den 132de Krigsartikel straffes Enhver paa
Livet, der uden Feltmarskalkens Tilladelse
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sætter en Krigsfange i Frihed. PalM.IL.
111.280. -artikels-brev, et. (jf. Ar-
tikel(s)brev; ^y foræld.) krigsartikler. Kong
Friderik den Femtes Krigs-Artikels-Brev
for Land Tjenesten ved Søe Etaten, (bog-

titel.1756). Kgl.Befaling.Vil808. LovL.III.
€44. -assiessor, en. (jf. I. -raad samt
Assessor 2; emb.) bisidder i et krigskolle-

gium. VSO. \\ nu kun: titel, der giver inde-

haveren rang i 8. rangklasse nr. 4 (virkelig

krigsassessor) ell. 9.nr.4. Forordn.^^Iiol746.

VIII.4. Statskalender.1928.599. f -ave,
en! krigstugt. Moth.K342. Slange. ChrlV.
€80. VSO. -basun, en. (jf. -horn, -lur,

-pibe, -trompet Srtmi -tromme ;|?oe^.^ basun,

som bruges i krig, kalder til strid; især overf.

Holb.MpS.26r. Bagges.IV.257. *Hans Fred
ei Krigsbasunens Skrald afbryder. Sao'en.

(Rahb.Tilsk.1800.12). Schand.SD.149. -be-
falingsmand, en. (nu næppe br.) an-

fører for, fører i en krigshær (jf. -anfører,

-hoved, -høvding, -høvedsmand/ Birck-
ner.III.170. VSO. MO. -befalings-
skab, et. (sj.) hverv som krigsbefalings-

mand. *erklær, at I formaaer det ei,
| At

Krigsbefalingsskabet kan antvordes
|

I

mere sikkre . . Hænder. Rahb.Skuesp.1.279.
-bemanding:, en. ;^ d. s. s. -besætning.
MO. Scheller.MarO. f -beredelse, en.

krigsforberedelse. Holb.Ul.II.2. Slange.Chr
IV.1150. „Nu ikke brugeligt." 7S0.' -be-
redskab, et. ^ det at være rede ell. for-

beredt til krig i militær henseende; ogs. om
den hele militære udrustning, hele en stats

militærvæsen. Slange.ChrIV.729. Orlov op-
hører ved indtrædende Krigsberedskab.
Tjenesteregi. 85. Barden/l.Søm.II.105. De
færreste anede (i 1864), hvor slet det i

Virkeligheden stod til med vort hele Krigs-
beredskab. Tilsk.1928.1.372.

\\
(sj.) i flt., om

militære foranstaltninger i almindelighed.

paafaldende var det, slet ikke at se nogen
Vagt, ikke et levende, uniformeret væ-
sen mellem alle disse tavse Krigsbered-
skaber (o: volde, grave osv.). Drachm.III.16.
-besætning:, ^^- »^ besætning, som en
fæstning ell. (nu især) et krigsskib har (skal

have) i krigstid (jf. -bemanding/ Slange.
ChrIV.1061. Scheller.MarO. f -betje-
ning, en. (jf. -tjeneste 2) embede, bestil-

ling ved hæren, krigsvæsenet, (de) besadde
de fornemmeste saavel Civil- som Krigs-
Betieninger. Holb.Hh.I.403. LTid.1741.749.
VSO. MO. t -betjent, en. person, som
er ansat ved hæren, krigsvæsenet; militær.
ChrVKrigsArt.9. Oberster og andre høye
Krigs-Betientere. Slange.ChrIV.263. Balle.
Bib.1.174. VSO. t -bogholder, en. bog-
holder ved militærvæsenet (omtr. svarende til

intendant). Holb.Brv.54(jf. smst.50). -bro,
en. ^ bro (felt- ell. nødbro), bygget under
krig i militært øjemed. MilConv.i.703. Sal.^

XI V.660. -brug, en ell. (i bet. 1 ogs.) et

(jf VSO.). 1) (jf. I. Bruff 2) anvendelse, be-
nyttelse i militært øjemed, visse faae store
Fartøy, som Kongerne lode bygge, ikke

mindre til Stats og Pragt end til Krigs-
brug. Eolb. Søhist. 91. G&NCohn. Moderne
Krigsret.(1915).6.

|| f m. h. t person. Gene-
ralen (har) Magt at tvinge alle Under-
saatterne til Krigs-Brag. Fflug.DP.216. 2)

(jf. I. Brug 4.2; sm/. -manér, -skik, -vis^ sæd-
vane, skik i krig; især om sædvanemæssige
regler for krigsførendes optræden. Instr.(MR.)
^yal706.§4d. Dog holdte de baade Herol-

10 den og Trompetteren, imod alle Rigers
Krigs-Brug fast. Slange. ChrlV. 280. den
Rekvisitionsret, der tilkommer de krigs-
førende Parter i Følge Krigslov og Krigs-
brug. jSe&.A^r.jr74'»V7i.907.4.fi6. -bnd, et.

(nu sj.). 1) (jf. Bud 1 og B.i) meddelelse,

efterretning om krig; ogs.: paabud om (del-

tagelse i) krig. *Zeiek . . bragde Jonathan
Krigsbud med krigersk Mine. NordBrun.
Jon.51. Monarker udstæde Krigsbud. i2o-

20 the.Ph.1.89. CBernh.V.44. MO. 2) (jf. Bud 6)
person, som bringer (paa)bud om krig. VSO.
MO. -bulder, et ell. (nu 1. br.) en (JBa-
den.Horatius.L59. VSO.). (jf. -larm, -lyd,

-torden, -tummel; bibl. ell. højtid.) larm,
bulder, forvoldt af kamp, ell. (især; jf. Bul-
der 2) uro, forvirring under krig; vaaben-
gny. Hvad Vanskelighed, med Krigs-
Bulder og Land-Fordærvelse, sligt vilde
fora.Sirsn.ge. Slange.ChrIV.734. (kongens fjen-

30 der) snege sig ind i Byen om Natten, og
overfaldt ham og hans Stridsmænd so-

vende. Kongen vaagnede ikke, førend
ved Krigsbvilderen. Mall.SgH.173. Hos.lO.
14(Chr.VI: bulderj. -bygmester, en.

(iii, foræld.) person, som er uddannet i, for-
staar krigsbygningskunst; militær ingeniør.
LTid.1743.243. VSO. PKierkegaard.Arnold
af Lybeks Slavekrønike. (1885). 45. -byg-
ningskunst, en. ^ militær ingeniør-

40 kunst, omfattende fæstnings-, bro-, jærnbane-
bygning, pioner-, minelære m. m. vAph.
(1759). Hauch.VI.342. MilConv.IV.363.
SaUXIV.660. 03 -byrde, en. byrde (be-

svær ell. afgifter, paalæg), som en krig med-
fører for et lands indbyggere (jf. -last, -tyn-
ge). Stænderne i Sverrige sukkede under
den langvarige Krigs -Byrde. iS/an^e. CAr
IV.856. VSO. MO. D&H. -bytte, et ell.

t en (Moth.K343). gods, som røves ell. er-

50 obres i krig; spec. (iai) om opbragte handels-

skibe. Gram.Nucleus.1337. Forordn.^/i1808.
§19. LovNr.68'M881.§135. KLars.SA.31.
SaVXIV.661. -bon, en. (l.br.) bøn (2),

især kirkebøn, i krigstider. VSO. MO. D&H.
-damper, en (S&B. D&H.), -damp-
skib, et. (nu 1. br.) orlogsskib, der drives

ved damp. OpfB.^II.299. D&H. -dans,
en. krigerisk dans; vaabendans; især (i et-

nografisk fagspr.) om dans, som udføres før
60 kampen (af krigerne) hos forsk, vilde folke-

slag. De Vilde (o: indianerne) nærme sig

. . under en vild Musik dandse de en
Krigsdands. Oehl.XII.157. HFrisch.Euro-
pasKulturhist.I.(1928).302. \\ (dagl.) overf.,

om lystige, overgivne ell. vilde bevægelser

(dans, spring osv.). Kipling.Stilk&Co.(overs.

XI. Reatrjkt «/s 192« 24
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1903).205. Studinerne . . er lykkelige for

overstaaet Eksamen og danser Krigsdans
paa Legepladsen. BerlTid^'^1^1928. Aft.l2.
t -deklaration, en. (if. deklarere krig
u. deklarere 1) krigserklæring. Holb.NF.
(1728).IL163. FrSneedJ.435. -disciplin,
en. (nu næppe br.) krigstugt. Holh.TJl.II.S.

JSneed.lI.S73. -aoni, en. (s^.) dom, fæl-
det af en krigsret. Holb.Ul.11.7. -dom-

% en. (si.) person, som har dommer-
myndighed i krigstilfælde, er medlem af en
krigsret olgn. VSO. MO. DécH.jf. : »Sangens

|

Krigsdommere. Bagges. II. 1 72. -draget,
en. dragt, der bæres i krigstid (rustning,

uniform olgn.); nu især om vilde folks sær-

lige beklædning (fjersmykker, bemaling olgn.)

paa krigstog (jf. -klæder, -maling samt Kii-
fferdragt;. Holb.Heltind.il. 356. WDreyer.

Naturfolkenes Liv. (1898). 347. -drome-
t(e), en. se -trompet, -dygtig;, adj.

(jf. -før; nu 1. br.) kampdygtig; vaabenfør;
ogs.: dygtig i vaabenbrug ell.krig. OGuldb.
VH.I.1091. samle alt krigsdygtigt Mand-
skab. Jw^.7-S. 17. W. D&H. Grækernes
Krigsdygtighed overgik Persernes.
0rst.IX.58.
liLrigse, V. -ede. {vist af,. aflY. krige (3)

;

jf. Krigsel; jy.) d. s. s. IV. krige 3. Feilb.
||

w. obj. (han) har en stor Børneflok, han
maa hver Dag have krigset Penge til Huse.
Thuborg.Brødre.(1923).70. Krigsel, subst.

{maaske til IV. krige (3); jf. krigse; jy.)
kiv; splid. *Ja ja — der er nok af Krig-
sel og B.SiTm. Bergstedt.HE.200.
Krigs-enke, en. (jf. Krigs- sp. 368^^)

enke efter en i krigen falden mand. -er-
klæring, en. (jf. erklære krig u. 1. Krig
1.1^ meddelelse fra en stat til en anden om,
at den førstnævnte agter at begynde krig

med den anden, ell. at krigstilstand er ind-

traadt (jf. -deklaration, -forkyndelse, -ma-
nifest;. Holb.NF.(1728).II.163. førend de
lode udgaae nogen Krigserklæring, af-

sendte de Gesandtere til Qvama, som for-

langte Tanaqviternes Frihed. Bagges.NK.
308. MilConv.IV.365. Tilsk.l928.II.117.

\\

overf. Drachm.D.67. -fane, en. (jf. -flag;

8j.) fane, der bruges i krig ell. som tegn paa
krigstilstand. Moth.K343. VSO. -fange,
en. (især ^) person, som tages til fange i

krig; især om personer (kombattanter), som
hører til de væbnede styrker. Moth.K343.
Holb.Hh.L173. De Krigsfanger, som giø-
res (alm. tages; udi . . Danmark. MR.1811.
244. Festskr.KrErsl.401.

\\ (jf Fange sp.

74(fi^«.; nu sj.) i faste forb. efter præp. til.

M., hvilken de Danske havde giort til de-
res Krigs-Fange. Holb. DH. II. 356. den
svenske General . . havde overgivet sig
til Krigsfange. Mall.SgH.375. tage En til

Krigsfange. 750. H (spøg.) negl. (jeg) giorde
to nye Kioeler til Krigs-Fanger, og fick
ved Capitulation et par Fløyels Buxer.
Holb.Mel.V.3. KunstmusA.1919.135.sp.2.

||

hertil bl. a. Krigsfange-lejr (SaVXIV.661).
-fangen«, part. adj. (jf.-tagen; 1. br.). Kong

Agesilaos lod engang nogle krigsfangne
Persere . . sælge som Slaver. JLange III.4.
-fangenskab, et. ^ MR.1811.244. Schil-

ler.MarO. -fartoj, et. fartøj til krigsbrug;

især (jf. -skib; om baade ell. smaaskibe, der
hører til flaaden. „de Brigger, Skonnerter,
Slupper, Kanonbaade og mindre Fartøier,

der . . ere byggede og udrustede til Krig,"
Funch.Mar0.11.80. Flaaden udleveredes .

.

10 ialt 70 Krigsfartøjer, deraf 17 Linieskibe.
Ottosen.VH.ni.241. billedl.: Eierk.VI.275,

t -finte, en. (jf. -streg; krigslist, krigs-

puds (i smaatræfninger). VSO. -fiskal,
en. (om da. forhold foræld.) offentlig an-
klager ved militær retspleje. Forordn.'^^U1713.

§3. Baden.JurO. SaUXlV.662. -flaade,
en. flaade af krigsskibe. Holb.Kandst.ILl.
Heib.Pros.V.49. Scheller.MarO. -flag, et.

(jf. -fane; 1. br.) orlogsflag. Krigsskibene
20 adskiller sig . . derved fra andre, at de

er berettigede til at hejse Krigsflaget og
Vimpel. G&NCohn.ModerneKrigsret. (1915).
49. -fod, en. (jf. Fod 7 samt Fejde-,
Kampfod; i forb. paa krigsfod, beredt

til krig; i kampfærdig tilstand; især i forb.

som sætte, være paa krigsfod, m. h. t. hær-
(afdeling) i fuldt udrustet (krigsmæssig)
stand. Abel . . afslog hans Fordring og
satte sig paa Krigsfod imod Kongen. Molb.

30 EPl.15. Heib.Foet.VII.166. sætte en Ar-
mee paa Krigsfod. MilTeknO. AKohl.MF.
1.39.

II overf., i udtr. som leve, staa, være
paa krigsfod (med), han og vi tre

stakkels Fruentimmer staae paa Krigsfod
til hinanden. Hrz.XV.314. Skovens Ejer .

.

levede paa Krigsfod med Befolkningen.
Pont.LP.VIII.lOO. AFriis.B.152. -folk,
pi. ell. et (se ndf.). (uden for dial. især bibl.

ell. arkais.) krigsmænd; soldater. Luc.23.11.
40 var jeg vred, saa fik I andet at vide, saa-

ledes taler vi Krigsfolk, naar vi er i aller-

beste hnne. Holb.Didr.12sc. HCAnd.IV.280.
Krigsfolk lod sig hverve den Gang og
blev kaldt Landsknægte. jyjens.i?i''.5.

||

i ent. (især i best. f.) brugt koll. Jos.5.4.

Holb.Hh.I.169. Naar der blev giort Bytte
i Feidetider . . da beholdt han intet deraf
. . „Krigsfolket" sagde han „hører Bytte-
penningen til, men Høvedsmanden Æren."

50 MaU.SgH.54. Han er kommen til Krigs-
folket, hedder blandt Bønderne, han er
udskrevet til Soldat. FSO. De Bøsseskytter
og de Landsknægte og det meget andet
Krigsfolk. PVJac.Trold.24. SaUXVII.31.
-forberedelse, en. (jf. -beredelse, -til-

beredelse; især ifit.). Ottosen.VH.111.242.
Scheller.MarO. -foretagende, et. (1. br.)

militært foretagende ; militær operation (jf.
-forretning 1, -operation;. S&B. G&NCohn.

60 ModerneKrigsret.(1915).15. -forfatning,
en. 1) t krigstilstand. Moth.K343. VSO.
2) (sj.) hærordning. Rist. Fra Støvlettiden.

(1884).39. -forher, et.(^, foræld.) forhør
ved en krigsret; ogs. om en i hvert enkelt

tilfælde nedsat forhørsret (VSO. SaUXIV.
662). de holdte Lov-formelige Krigs-For-
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hører. LTid. 1734. 773. Tjenesteregi. 144.

-fork 9 en. Jai e< i 15-16. aarh. i fodfolket

anv., ca. 3 m. lanat, gaffelformet hug- og

stødvaaben (jf. -gaifelj; ogs. om vaaben anv.

til ødelæggelse af mure olgn. (jf. -hage^. Sal.^

X1V.662. -forkyndelse, en. (jf. for-

kynde krig u. forkynde 2.2; nu næppe br.)

krioserldæring. Slange. ChrlV. 1322. VSO.
-formation, en. i^ se Formation 2. -for-
nodenhed, en. ^ nu især i flt., om hvad io

der er fornødent til at føre krig (især: skyts,

ammunitio7i; sm?. -forraad, -nødtørft(ighed),

-nødvendighed 2). (lybækkerne maatte ikke)

lade dend Danske Krigs-Magt bekomme
ringeste Tilførsel eller Undsætning af

Mund eller Krigs Fornødenhed. Slange.
ChrlV. 599. Paa Orlogsværftet (findes) De-
poter for Krigs- og Skibsfornødenheder.
SaVy.616. -forraad, et e?Z. f en (LTid.
1736.191. Molb.DK.156. VSO.). forraad af 2Xi

kriqsfornødenheder (jf. -geraadj. Slange.Chr
IV. 1157. Ottosen.VH.lIl.355. -forret-
ning, en. 1) (nu næppe br.) sag vedkom-
mende krigsvæsenet; ogs.: kriqsforetagende.

Holb.DNB.703. Slange.ChrlV.650. vAph.
(1759). jf.VSO. 2) (jf. Krigs- sp.368^^)
om forretningsvirksomhed, der er præget af
krigstiden og dens spekulation, -forsik-
ring:, en. (fagl.) forsikring (1.2) mod tab

som følge af krigsbegivenheder. Der er i 30

den sidste Tid tegnet en Del Krigsfor-
sikringer til betydelige Beløb. Biget.^lw
1912.3.sp.3. ForsikrO. -fortjeneste, en.

spec. (jf. Krigs- sp. 368^^) om fortjeneste

(vinding), der skyldes krigstiden og dens
ekstraordinære forhold. VDahlerup. Det da.

SprogsHist.(1921). 128. jf: Visse Folk i

Danmark var Krigsfortj enere, ligesom
man tør formode, at visse Tyskere var
Kriegsgewinnere, visse Franskmænd pro- 40

fiteurs de guerre, ja endog visse Eng-
lændere war-profiteers. Friis-Møll.(PoU^lH
1919.9.sp.2). t -frns:t, en. {ænyd.d.s.;

jf. IL Kriger, Krigsæble) gemme-, vinter-

æble. Wilse. Fridericia. (1 767). 251. VSO.
-fyr, et. ^ fyr (III.3), der vedligeholdes
i krigstid, og hvis position er hemmelig (jf.
-mærke;. SaUXVII.560. -fyrste, en.
{ænyd. d. s. (Da.Viser.nr.35.18); jf. Freds-
fyrste; nu næppe br.) 1) om gud, som den, 50

der raader for krig og sejr. Moth.E343.
VSO. 2) krigerisk fyrste; fyrste, som. er hær-
fører; krigsherre. VSO. *du (o: Alexander) er
. . en stor og vældig

| Krigsfyrste, Jordbe-
tvinger, Verdenshersker. FalM.(1909).III.
132. Flyveposten.'Va859.1.sp.l. -fælle,
en. (jf. -gesel, -kammerat, -stal(d)broder
samt Kampfælle; poet. ell. højtid.). VSO.
NMølLVLitt. 1.288. -færd, en. (nu sj.)

1) (jf. Hær-, Kampfærd; krigstog; leding; 60

ogs.: krig, krigsforetagender olgn. (han skulde)
følge Kongen udi Krigsfærd hvor han ham
tilsagde. Holb.DH.II.587. Mindesmærker
om Oldtidens K.Y\gsiævå.Aarb.l895.1. 2)

(jf. Krigerfærd; „usædv." Levin.) krigerisk
optræden, fremfærd, den mod os (o: af

englænderne il807) brugte Kngsfærd.Rahb.
Tilsk.1807.57L »Det hæslig Krigsfærd er,

naar Mennesket
|
mod Mennesket til Dræb-

ning gaaer. Foersom.D.1.57. -far, adj. (nu
sj.) krigsdygtig. En krigsfør Arbeid'skarl.
VSO. D&H. -ferelse, en. (jf føre krig
u. I. Krig 1.2 samt I. -førende, -føring; det
at føre krig; især {^)om den maade, hvorpaa
krigen føres, hvorpaa der kæmpes. Jud.11.8
(Chr.Vl afvig.; se u. -orden;. De franske le-

dende Officerers Forstaaelse af de Krav, en
energisk Krigsførelse stiller. VortForsvar.
^Vil905.2.sp.4. Høffd. Erindringer.(1928).
269. 1. 1 -ferende, et. d. s. Slange.ChrlV.
1165. II. -ferende, part. adj. (j- krig-.

vAj)h.(1759). Blich.(1920).XX.123. Gylb.
TT.3. MO.). (jf. -førelse osv.; især ^ ell.

polit.) som fører krig (mods. neutral; ; især i

forb. som krigsførende magt, suveræn
stat, der fører krig. i krigsførende Stater
er io dog den største Del af Adelen intet
andet end kongelige Bødler. PAEeib.US.
492. Scheller.MarO.

\\ (jf. I. Krig 2) overf.

de krigførende Magter (o: to natmands-
flokke). Blich. (1920) .XX. 123. Hrz.Lsp. 43.
-faring;, en. d. s. s. -førelse; især {"^6^) om
den maade, hvorpaa krigen ledes. Kløgt kan
være god nok, men i Krigsføring skal den
dog vel ikke være det Fornemste. CBernh.
V.160. Man har længe stridt om Krigs-
føringen er en Kunst, en Videnskab, eller

et Haandværk. MiZConv.JF.557. Tjeneste-

regl.181. f -fersel, en. (tilførsel af) krigs-

fornødenheder. VSO. -g^affel, en. (foræld.)
d. s. s. -fork. SaVXIV.662. -gal, adj. (ned-
sæt.) meget krigslysien; ogs.: chauvinistisk.

Brandes.III.406. Hørup.III.153. jf.Kiigs-
g Sil sk B.h. Brandes.1.76. -gas, en. (l.br.)

om (giftige) gasarier til anvendelse under
krig, i gasbomber olgn. Rosenkraniz.AG.11 5.

BerlTid.'yi7l928.Sønd.3.sp.l. -geraad, en,
et. (arkais., sj.) krigsforraad. Beiser.1.171.
III. 95. Fyrmørsere og anden skadelig
Krigsgeraad. JPJac.J.4i. f -gesel, en.
(ænyd. d. s.; efter ty. kriegsgesell(e)) krigs-

fælle. Slange.ChrlV.293. f -geTær, et.

1) vaaben til anvendelse i krig (jf. -vaaben;.
(Kalk.V.612). Tøyhuuset . . burde forsiu-

nes med fleere Støkker og anden Krigs-
Gevehv. Slange.ChrlV.188. 2) militærgevær
(mods. Jagtgevær;. VSO. -grosserer,
en. (j/'. Krigs- sp. 368^^; nedsæt.), det var en
af disse Krigsgrosserere . . der senere blev
dømt for Klausulbrud og Assurancesvig.
PLevin. LN.39. BerlTid:'Vel928.Aft.3.sp.6.

-grnnd, en. (jf. -motiv; begivenhed, af
hvis indtræffen en krig er følgen; virkelig

ell. foregiven grund til krigserklæring; casus
belli. CU.1855.(M0.). D&H. -gnd, en. (jf.
Krigergud; gud for krigen; især om Åres
(Mars) ell. hos nordboerne Tyr (Tor). Holb.
Paars.94. Ew.(1914).IL194'. Oehl.ND.189.
Drachm.QG.32. Archilochos var ikke blot
Krigsgudens Tjener, han kendte ogsaa
Musernes yndige GaLve. NMøll.VLitt.I.306.
-gudinde, en. (jf. -gud) især om Athene

U*
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ell. Bellona. Moth.K343. Clitau.PT.167.
D&H. -haandtering, en. (nu sj.) d.

«. 8. -haandværk. VSO. D&H. *(}QOTg (o:

Georg II af England) . . | Du store Gene-
ral og Helt i Krigs-Handtering, | Som
ald Europa har henvendt sit Øye paa.
Falst.(DanmQl.D3v). CPRothe.MQ.IL490.
-Jbaandværk, et. (især nedsæt.) krige-

risk virksomhed betragtet som et haandværk,
et fag ell. et levebrød; ogs.: haandværksmæs-
sig krigsførelse. VSO. MO. D&H. -hagfe,
en. (foræld.) d. s. s. -fork slutn. Moth.K343.
VSO. t -handel, en. krig; krigsførelse;

krigsfærd. Moth.K343. Slange.ChrIV.644.
-havn, en. ^ havn for krigsskibe; orlogs-

havn. MO. Scheller.MarO. -hede, en. (jf.

II. Hede 2.8; nu sj.) efter præp. i: i den
hidsigste kamp ; midt under krigen. Mit udi
denne Krigsheede (o: krigen i Sverrig 1503)
kom den Pavelige Legat . . til Norden
for der at stifte Fred. Holb.DH.1.829. Vort
Land.^V2l904.2.sp.5. -held, et ell. f en
(VSO.). (nu 1. br.) heldig begivenhed i krig;

ogs.: krigslykke. VSO. Molb.BlS.2Saml.I.255.
D&H. -helt, en. (jf. -kæmpe; nu især
poet. ell. højtid.) tapper kriger. Holb.Hh.II.
221. Job.l6.14(Chr. VI: vældig kriigsmand;.
Schand.IF.172. 2Mos.l5.3(Buhl). -herre,
en. (jf. I. Herre 2.8; især ^ ell. polit.) per-
son, som fører en krig, har anførslen i en
krig; især (ofte i forb. øverste krigs-
her r ej om (enevældig) monark, der har ret

til at erklære krig. (Kalk.V.612). Lybek-
kerne . . tilkom nemlig, som Krigsherrer,
den halve Deel af Brandskatten. ^Ja^w.
DanmarksHist.underTJnionskongerne.(1835).
445. Først da Kejseren som øverste Krigs-
herre befalede Generalerne at sætte Fan-
gerne paa fri Fod . . parerede de Ordre.
HPHanss. FK. 1. 45. Festskr. KrErsl. 393.
•hest, en. (jf. -hingst^ især om ældre ti-

ders forhold: hest, egnet ell. bestemt til krigs-

brug; stridshest. VareL.(1807).I.486. MO.
8al.^XI.389. -hins^st, en. (jf -hest; 1. br.)

stridshingst. Samtalen . . havde ikke nogen
særlig Interesse for mig, førend jeg plud-
selig hørte (damernes) Navne, hvilket jog
mig op som Trompeten Krigshingsten.
Schack.126. -historie, en. (hist. og ygi)

historisk fremstilling af krig, krigsbegiven-
heder; beskrivelse af krige i historisk, taktisk

og strategisk henseende. LTid.1755.45. Fest-
skr.KrErsl.396.

II
i forb. m. gen. ell. attrib.

adj. havde den venstre Fløi i begge Slag
holdt sig saa mandig, som den høire, vilde
disse have blevet at regne blandt de meest
ærefulde i den danske Krigshistorie. Mali.
SgH.319. Danmarks Krigshistorie. MR.
1844.83.

II
(sj.) om en persons oplevelser, for-

hold, bedrifter under en krig. Han er . . en
af vore ypperligste Militære . . Hans Krigs-
historie er særdeles smuk. HWulff'.Denaa.
Rigsdag.(1882).320. smst.29. -h^fælp, en.
hjælp, understøttelse under en krig. HOlr.
(Aarb.1892.369). Med Fængsel (straffes)
den, der . . opfordrer til at indtræde i de

krigsførende Magters Krigsmagt til Lands
og Vands eller til paa anden Maade at

yde dem Yingsh\di\i^.LovNr.l49^U1914.§l.l.
især: 1) (nu L br.) forraad, mandskab, hvor-
ved en stat støtter en anden (subsidier, hjæl-
petropper). VSO. MO. D&H. 2) (foræld.)
krigsskat. Moth.K344. Rothe.NordensStats-

forfatning.I.(1781).330. -hjarne, etiforb.
i krigshjørnet, (j/. Hjørne 4.2; 1. br.) i

10 krigshumør. N. (var) i Krigshjørnet, det
ene haarde Ord avlede det sin.aet.Aakj.

VF.146. -hob, en. (nu sj.) skare af kri-

gere, afdeling af en krigsstyrke olgn. (jf.
Hob sp.338''). Moth.K344. I Spidsen (o:

af hæren) drog Junker Slentz med den
frygtede Garde . . Hernæst fulgte Krigs-
hoben af Landfolket. ilfo/&.DÆ:.ii8. VSO.
-horn, et. (jf. -basun osv.) spec. (hist. ell.

arkæol.) om en slags blæseinstrumenter (sal-

») pinx) hos gallere og andre oldtidsfolk. Moth.
K344. *Kæmperne kaldtes ved Krigshor-
nets Lyd

|
Til Seler. Falsen.I.519. den raa

og „barbariske" Tone hos Gallernes Krigs-
horn. Aarb.1893.181. Nord.Fortidsminder.l.

(1890-1903).46. NMølLVLitt.1.320. -ho-
spital, et. hospital for saarede, invalider
m. m.; især (foræld.) om lemmestiftelse for
danske invalider, gamle militære, der fra
1711-68 havde til huse paa Ladegaarden i

30 Kbh. fKrigshospitalets Ladegaard. EPont.
Atlas. II. 95. Trap.*-1.513); senere om dette

hospitals midler ("Krigshospitalskassen. Lov
Vd851.§35), der i 1851 overgik til invalide-

understøttelsesfondet. MR.1707.157. EPont.
Atlas.II.117. HistMKbh. V.506. f -hoved,
et. (jf. Hoved 8.8 j krigshøvding. (Kalk.V.
613). Slange.ChrIV.578. -hnmor, et. (jf.
Humør sp. 65P^; sml. -hjørne, -lune; dagl.)

krigerisk, stridbar sindsstemning; lyst til at

40 strides, skændes; især i forb. være i krigs-
humør. Brandes.VI.523. Han regnede
med at Kammeraterne netop nu havde
KiigshumQv. AndNx.PE.III.207. jf: Den
vredt skummende Inn kløver Byen og er,

som vistnok alle Floder i Tirol, altid i

Krigshumør. /Sc/iani.O.IJ.^85. -hnnd, en.

^ hund afrettet til krigsbrug. KLars.(Jule-
roser.1892.26). Sal.X.1038. -hyl, et. (iscsr

i etnografisk fagspr.) krigsraab. S&B. D&H.
50 med et skrækkeligt Krigshyl sprang (han)
oven over Anders og sparkede ham i Ho-
vedet paa Yelen. ASandemose.Klabavter-
manden.(1927).96. -hæder, en. (jf. -ære
samt Krigerhæder; sj.). Krigshæderen
havde . . kostet os for mange Offere.
Bournonville.Th.II.255. -hær, en ell. f et

(Moth.K344). flt. -e ell. f d. s. (Holb.NF.1.93.
Slange.ChrIV.275) ell. f -er ( Wing.Curt.267.
Holb.Tyb.V.8. sa.JH.I.341. Slange.ChrlV.

(^281. Borrebye.TF.277. OeconT.V.67). (jf.
Krigerhær; nu 1. br.) hær (1); armé. Luc.
21.20. hånd sendte en mægtig Krigs-hær
af 200000. mod dem. Holb.Intr.L12. sa.Ul.

II.2. Jud.2.8(Chr.VI: kriigs -mængde;.
Fyrstens Vaabenflag bliver Krigshærens
Mærke. Sal.'' V.518. -hovding:, en. (jf.
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I

-øverste; arkais., sj.) krigsbefalingsmand.
Kongers Kiød og Krigshøvdingers Kiød
(Chi\ VI: øverste høveds-mænds kiød ; 1907:
Kød af Krigsøverster;.^« 6J.9.i8. Jng.VS.
1.167. MO. D&H. -hevedsmand, en.

(nu næppe Ir.) d. 8. Slange. ChrlV.1259.
VSO. MO. -ild, en. (jf. I. Ild 3; sml. -lue;

poet., nu sj.) om voldsom, ødelæggende krig.

vAph.(1764). *den tærende Krigsild . .

truede Sletten. FGuldb.1.59.

t krig^-sindet, adj. (jf. I. Krig 2) vred-

laden; stridbar. Moth.K342. FSchulz.DS.72.
Krigs-invalid, en. person, som er

blevet invalid under krigstjeneste. Der kom-
mer Krigsinvaliden med Medaille, Træ-
ben. CESim.28. PolitiE.y21924.1.

I. t kriffsk, adj. (krigs. vAph.(1759).
krigisk. LTid.1728.523. Slange.ChrIV.345.
JBaden. Horatius. I- 423. PolPhysMag. 12.

298). (ænyd. krigs (Da.Viser) og krig(i)sk;

jf. ænht. kriegisch, holl. f krijgsch; til I.

Krig) d. s. s. krigerisk. \) d.s. s. krigerisk 2.

Moth.K347. en krigsk og Trette-kiær Na-
tion. LTid.1744.507. »Valhals krigske Møer
(o: valkyrierne). Ew.(1914).III.61. smst39.
(det) er krænkende for en Christen . . at

ansees for krigsk og trættekjær. Grundtr.
DV.IV.198. }\ om udseende, optræden, tænke-
maade. (kelterne havde) et vild og krigsk
Øyesyn.LTicZ.i745.i94.Religionslærdomme
afpassede efter deres vilde og krigske
Ci854;krifferske;Tænkemaade.i¥aZ/./S5'fl.5.
Grundtv.B.1.486. 2) d. s. s. krigerisk S.LTid.
1742.805. *Den Spanske Konge selv sin
Hær anføre vil, | Og lade see sit Mod i

dette Krigske S^il Prahl.ST.1.56.
II. krigsk, adj. (ogs. krisk. Moth.K348.

VSO. Esp.192. Thorsen.l54).{ænyd.'kTiig)sk,
8v. krisk, syrlig; af uvis oprindelse (jf. Torp.
EtymO.324 u. kriskenj; sml. II. Kriger,
Krigs-frugt, -æble; dial.) om frugt (æbler
olgn.): som kan holde sig, egner sig til

at gemmes hen, ell. (især): som har en let

syrlig smag; sødsur. krisk frugt. Moth.
K348. krisk æble.smst. Langebek.Lex.K333c.
de Slags Æbletræer, som bære de Æbler,
som kaldes af eder de krigske og de miø-
ske. De krigske ere de syrlige Æbler,
som ere haarde og faste. GJSLund.Eauge-
dyrkningen.(1786).43. VS0.III.K325. Esp.
192. Krigske Æbler. Krigske (æbler) fra
Fejø . . Hvide Krigske (æbler) fra Moseby
paa Falster . . Blanke Krigske. CMatthies.
DF.I.219(jf. smst.III.115). Thorsen.154.
OrdbS.(Taasinge). jf.: Klokke-Vintergrøn
. . er let at kende paa en meget behage-
lig, syrlig Duft; Bornholmerne vilde kalde
den jLY\sk."'.Bornh.Samlinger.in.(1908).96.
Krigs-kammerat, en. (jf. -fælle^

person, som tjener (har tjent) sammen med
en anden (andre) i krigstid; kamp-, vaaben-
fælle. Moth.K344. Schand.IF.161. D&H.
-kancelli, et. O/- -kollegium; foræld.)
kancelli (1), hvorunder militær-, krigsvæsnet
(fra 1678) var henlagt, nu omstunder ere
(der) 3 Cancellier nemlig; Det Danske,

det Tydske, og Krigs -Cancelliet. Holb.
DNB.699. Fe8t8kr.KrErsl.457. -karl, en.

(jf' -knægt; dagl., nu især spøg. ell. dial.)

krigsmand; soldat. Jeg er nyelig kommen
at tiene hos en Krigs-Karl ved Navn Ja-
cob. Holb.Tyb.1.4. Velkomst i Hjemmet til

de danske Krigskarle. Grundtv.PS.VIL391.
Winth.HF.184.HFrisch.Europa8Kulturhi8t.
1.(1928).317. Feilb. OrdbS.(sjæll.). 2) ^ (jf.

10 -mand 2 ; jy.) engelskgræs, Årmeria vuJgaris
Willd. (hvis stængler bruges som vaaben i

forsk, lege, se VSO.; jf.JTu8ch.326). Horne-
mann.OP.^I.351. -kasse, en. ^ 1) (nu
1. br.) pengebeholdning, fond, kasse (1.2.2), af
hvilken en stats militærudgifter afholdes.

Moth.K344. Slange.ChrIV.498. MR.1810,
414. SaUXIV.663. 2) pengekasse, som føl-

ger en hær (del af en hær) i krig, og hvoraf
dens udgifter bestrides, hvormange fiendt-

20 lige Krigs-Casser, hvor mange Steder
plyndrede jeg ikke ud. Ew.(1914).IV. 285.
Blich.(1920).XV.87. SaVXIV.663. jf.: Til-

lige bestyrede han Partiets Krigskasse.
Pont.F.I1.124. -klansnl, en. T klausul
i kontrakt (certeparti, police), if. hvilken over-

enskomsten (kan) annulleres i krigstilfælde.
SaUKIV.662. Hage.^969. -klæder, pi
(nu sj.) krigsdragt. de Unge iførte sig
prægtige Krigsklæder. lMakk.14.9. LTid.

yi 1740.319. -knægt, en. 07- Knægt 3; nu
næppe br.) krigskarl, -mand; soldat; især
(nedsæt.): menig soldat. (Ealk.II.626). Jeg
(o: en oberst) har givet mit Æresord; og
1 veed dog vel, godt Folk I hvad det be-
tyder hos en gammel Krigsknegt. PAHeib.
Sk.1.48. *De romerske Krigsknægte,

|
Som

kroned ham med Spot. Grundtv.PS. VII.
147. Madv.(UnivProgr.l864.I.38). -kolle-
gium, et. (foræld.) egl. om kollegium for

40 krigsvæsnet, 1678 afløst af krigskancelliet;

senere om kollegier for hær og flaade, be-

staaende af de højeste officerer: generalkom-
missariatskollegierne (Holb.DNB.719; jf. ogs.

Generalitet;. Holb.DNB.698. Land og Søe-
etatens KrigscoUegier. Hallager.44. Vau-
pell.HH.II.517. -kommissær, en. (for-
æld.) person, der i krigstid ledede en del af
militærforvaltningen ; senere (til 1851) om
embedsmænd, der forestod udskrivningsvæsnet

50 (jf General-, Overkrigskommissærj. -k o m-
missær: Leth.(1800). Vaupell.HH.II.518.
-kommissarius: ME. 1707.152. vAph.
(1759). t-kommissari(e): Moth.K345.
Slange.ChrlV. 312.645. -kontrebande,
ell. (nu især) -kontrabande, en. (nu
næppe br. -kontreband. Bek.''^/sl859.II).

(især jur. ell. ^ j varer, tjenlige til krigsbrug
(især: vaaben), som en krigsførende magt
kan konfiskere, naar de ad søvejen tilføres

60 fjenden. Under Benævnelse af Krigs-Con-
trabande forstaaes ikkun Fyrgevær og an-
dre Slags Yaaben.Re8kr.''y,1793.§4. Hage.''

358. -kontribntion, en. se Kontribu-
tion. -korrespondent, en. se Korre-
spondent 3. -kort, et. 1) (nu næppe br.)

kort over en krigsskueplads, jf. : •Hvad Øye
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kan nu see
|
Forandringen, som vil udi

Krigskortet skee? FrahLST.I.21. 2) kort

til brug i krigstid (jf. Generalstabskortj;
især i^) om (hemmelige) søkort med indteg-

nede krigsmærker, -fyr m. m.; mærkekort.
Bardenfl.Søm.II.135. -krudt« et. ;^ krudt
til krigsbrug; især om det alm. sorte (og

brune) røggivende krudt i modsætn. til de

nyere røgfri ell. røgsvage krudtsorter. Mil
TeknO.147. SaUXIV.761. -kunst, en. ;al

færdighed i ell. den kunst at løse krigens op-

gaver, føre krig (ud fra kendskab til krigs-

videnskaben); og8. (ikke i ^ spr.): krigs-

videnskab, han kiendte den gamle Krigs-
konst lige saavel som den nye. JSneed. VI.

509. fortificatoriske Arbeider, der ville

være fornødne, for at sætte (fæstningen)

i en, efter Nutidens Krigskonsts Fordrin-
ger, tilbørlig Forsvarsstand. MB.1842.807.
Det bliver ingen Kamp efter Krigskun-
stens Regler . . for vor gode Ven vil helst

fægte vildt som en tysk Landsknægt fra

Wallensteins Tider. Schand. IF. 165. SaU
XI V.669.

II t i flt. Bøger, som handle om
Krigs-konster og andre Videnskaber.floZ6.
HhJ.296. -kæmpe, en. (poet. ell. arkais.)

kriger; krigshelt. *De store Kriigs-Kiæm-
per har stadigt i Agt | Den striidige Fiinde
&tkue. Sort.HS.H2''. Hauch. V.26. -larm,
en. (poet., sj.) krigsbulder. *Achilleus . . med
sin Lyst til Kainp, og Klirren, og Krigs-
larm. Bagges.Nblu.113. smst.lST. -lask,
en. (til li. Krig 3j ^ lask, der forbinder
krigen og kølen. Krigslask, Kriglask.
Funch.MarO.il. 80. t -last, en. krigs-

byrde. Slange.ChrIV.1207. 1367. -lejr,
en ell. f et (Moth.KSU). (nu 1. br.) en
krigshærs lejr. Sir.43.10(Chr.VI). VSO.
MO. jf.: Igennem mange Aar havde Lan-
det været en Krigslejr; nu (9: i 1813) skulde
de store Rustninger dog vel bruges for
Alvor. Ottosen.VH.III.248. -len, et. (f
-læn. VSO.). (foræld., om udenl. forhold)
len, hvoraf der ydedes krigstjeneste; tjeneste-

len. Schytte.IRJI.457. Rothe. Nordens Stats-
forfatning.I.(1781).207. -list, en. foran-
staltning(er), der har til formaal at skuffe

og overliste fjenden (jf. -finte, -puds, -stregj.

B.olb.Hh.1.50. Hvor han ei kunde trænge
sig frem med Magt, banede han sig Veien
ved Kxigs\\st.Mall.SgH.284. Scheller.MarO.

II overf. Jeg haaber, at min lille Krigslist
skal lykkes, uden at han skal mærke, at

det er en anlagt Vldm. PAHeib.Sk.I.130. I

et af disse Anfald kastede (hesten) sig ned,
og hvad der først var hændet tilfældigt,

brugte den senere som Krigslist. Gjel.R.
123. -liv, et.(jf. Krigerliv; nu 1. br.). Molb.
(MO.). hans Sundhed . . havde lidt ved
de ham uvante Marscher og Krigslivet.
HCAnd.XI.19.NMøll.VLitt.I.340. -lov, en.

(Jf.
-ret 1) lov, der gælder i krigstid, især

for en hær paa krigsfod; nu oftest (m.ret
ubest. bet.) om (internationale) regler for
krigsførelse, forskrifter om forbrydelser un-
der krigsforhold olgn. I har forbrudt Jer

mod Krigsloven, og jeg maa straffe Eder.
Jn^.F(S.//.264.FeltmarketenterneereKrigs-
lovene underkastede. MR.1848.185. LovNr.
68yBl881.§46. Scheller.MarO. -lue, en.
(poet., nu sj.) d. s. s. -ild. derved blef op-
tændt dend forfærdelige store Krigs-Lue
udi det Tydske Rige, som siden stood udi
fuld Blus udi 30 A^r. Slange. ChrIV.259.
*Krigsluen brændte,

|
Dristig paa egen

10 Haand frækt af en Undersaat tændt. Oehl.

L.I.150. -lune, et. (sj.) krigshumor. D&H^
(u. Krigshumør), -lur, en. (jf. -basun,
-horn; bibl. ell. højtid.). *Krigsluuren høres
Turlulu. Alm.Da.Bibl.1779.1.298. Grundtv.
DV. 11.9. Sir.26.30(Chr. VI afvig.). Brandes.
III.526. *det skingrende Skrald, der ly-

der, naar Krigsluren gjalder. Gertz.(Wilst.

Il.(1909).XVni.v.219). -lyd, en. OT- -bul-
der, -larm; nu især bibl). 2Mos.32.17. *Mig

20 har Krigslyd og Vinen og Elskov | Altid
mægtig tortryWet. Ew.(1914).IIL229. -ly-
dis:iied, en. (jf.-tugt; sj.). Krigslydig-
hedens strengeste Haandhævelse.MJS.i848.
117. -lykke, en. (jf. -held^ held, lykke i

krigsforetagender. Moth.L238. Blich.(1920).
XV. 76. (kejser Ottos) slette Krigslykke
(havde) gjort ham til Spot for alle Rid-
dere. Ing. VS. III. 9. Krigslykken fulgte
Carl XII i Kanipen mod . . Rusland og

30 Sachsen-Polen. Festskr.KrErsl.396. -lyst,
en. (jf. -lysten, -tørst samt Krigelyst/
Slange. ChrlV. 1209. Blich. (1920).XV. 60.

Drachm.IX.213. -lysten, adj. ff krig-,

VS0.III.K314). (jf. -gal samt kriggerrig;.
Blich. (1920). XV. 18. Fortets krigslystne
Besætmng.AKi'arupNielsen.Dragetivaagner.
(192 7).25. (sj.:)Yee det Land, hvor Krigs-
lystenhed døver Fornuftens Stemme.
Engelst.Nat.68.

\\ (jf. I. Krig 2; stridslysten.

40 min Kone maa underholde Dig saalænge,
og se til, at I kan slutte Forlig. Jeg synes,
I er saa underlig krigslystne. EBrand.Bes.
58. -læn, et. se -len. -len, en. (nu næppe
br.) løn (sold) ell. belønning for krigstjene-

ste. Moth.K344. Rothe. Nordens Statsforfat-
ning.I(1781).374. -maade, en. (nu 1. br.)

krigsførelse, -føring. Krigsmaaden var i den
Tiid med idel YoedloYk.Rothe.NordensStats-
forfatning.I.(1781).421. de ældre Soldater,

50 der oftere havde været i Ilden, fortalte

om Fjenden (o: beduinerne) og hans Krigs-
maade. Goldschm.I.341. -mag^t, en. I) f
magt, styrke, vælde i krig; væbnet magt; hær-
magt. Derfor udøste hånd sin vredes grum-
hed over ham, og kriigs-magt (1871 : Kri-
gens Magt;. Es.42.25(Chr.VI). 2) konkr.

2.^) ^i best. anv., om alle et lands (en magts)
stridskræfter (til lands og vands); militær.

Aristophanes styrckede Athenen meer ved
60 sine Comoedier, end dens Krigs -Magt
baade til Lands og ysinds.Holb.JJBet.a3*:
Financerne og Krigsma.gten.JSneed.1.364.
Alle og enhver, som henhøre til Kongens
Krigsmagt. Kgl.Befaling.^lil808.II.§14. Lov
Nr.l49yal914.§l.l. 2.2) (nu sj.) større ell.

mindre troppeafdeling ; hærstyrke, jeg skam-

II
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mede mig ved at begjere Krigsmagt og
Ryttere af Kongen. Esr.8.22. *Hans Rust-

ning og Mundur, hans Krigsmagt og dens
Orden. Holb.Paars.94. Winth.HF.185. MO.
-malet, part.adj. smykket med krigsmaling.

Rørd.E.225. || overf.: man møder krigs-

målet (o: med strejkevarsler), slcønt frede-

ligt stemt. BerlTid.^U1925.M..l.sp.8. -ma-
ling:, en. {efter eng. war-paint) bemaling,

som vilde folk (især indianere) smykker sig

med før kampen. Cooper. Vildtskytten.I.(overs.

1845).125. en rigtig rød Indianer med
Krigsmaling og det Hele. JFJac.II.206.
Rørd.E.174. ||

(dagl, spøg.) overf.; især om
sminke ell. fuldt puds. Bet gjorde mig vir-

kelig ondt at se hende igen, som hun der
trinede op med al den forlorne Krigsma-
ling psLSi.Font.HK.lOl. Han var en ærlig
Personlighed, der besad dét Mod og dén
Selvstændighed, der udkræves her i Lan-
det for at være sig selv — uden al Krigs-
maling og Opforgyldning. ifjKaars6.i¥.I7i.

I (romanen „Dryss") optræder (Andersen
Nexø) i fuld naturalistisk Krigsmaling.
H.arNiels.YS.59.

||
(sj.) om paamalede neu-

tralitetsmærker olgn. Et dansk Skib i Krigs-
maling . . i Nordsøen. BerlTid.'^yi 1915.M.
l.sp.3. -mand, en. 1) (nu især spøg. ell.

dial.) kriger; soldat (jf.-tolk, -karl, -knægtj.

*At miste Haand og Been i Krigen en
Ziirat

|
En Herlighed er for en Krigs-

mand og Soldat. Holb.Paars.341. determi-
nere om . . Omvendelse eller Sindsfor-
andring. Krigsmand eller Soldat er ret-

test at indføre paa visse Steder (o: i en bi-

beloversættelse). Gram.Breve.223. Ew.(1914).
IV.278. Simon blev halvt forskrækket,
halvt smigret ved denne Hilsen (af gar-
disten). Endnu havde aldrig nogen Krigs-
mand gjort Honneurs for ham. Goldschm.
VIII.84. Man advare mod her at ville

spille Helt, her at ville være Krigsmand
for egen Sold, her at ville være sin egen
Lærer. Kierk.V.109(jf.lCor.9.7). Den mili-

tære Respekt er gjældende saavel i det
indbyrdes Forhold mellem de nævnte (o

:

med officerer ligestillede) Embedsmænd og
det dem undergivne Personale som i For-
holdet mellem dem og de egentlige Krigs-
mænd. Tjenesteregi?. KlBerntsen.Æ.1.69.

\\

talem.og ordspr. brave krigsmend er bedre
end sterke volde. Moth.K345. VSO. Ude
af skud gjør gammel krigsmand. Krist.
Ordspr.582. jf. Mau.5062. || *fare, fare
krigsmand (ære være krigsmand. Zrisi.
BRL.221. — s/, fagre, fagre, krigsmand.
Goldschm.IIl.37), vers i strofen „bro, bro,
brille'% hvorved deltagerne („krigsmændene'')
i legen „bro, bro, brille" ell. „sol og maane"
(jf. I. Bro 4.11, Gryde sp.21P'*) opfordres
til at gaa gennem „broen". *Fare, Fare,
Krigsmand,

|
Døden sksddullde.Sv Grundtv.

GlM.NySml 144. Børnerim. II. 8. Krist.
BRL.220ff.513. Legeb.Ic.6. Feilb.Bro-brille-
legen.(Sthlm.l905).lff. 2) (jf. -karl 2; jy.)
om stænglerne af vejbred, Plantago; kæmper.

Feilb. t -manér, en. krigsbrug (2), -skik.

*Folk af Krigs Professioner . .
| Der Liv

og Siæl man med Forundring ofre seer,
(

Og siige det maa ske, thi det er Krigs
maneer. Holb.Sat. I.A8*'. Freden (blev) ef-

ter Krigs-Maneer ved Skud og Trompet-
ters Klang . . \i\xndglort.Slange.ChrIV.648.
-manifest 9 et. spec. f om krigserklæring
(i skriftlig form). Aørreg.Naturr.453. overf.

:

10 Anti - Spectators udgivne Krigs - Manifest
imod den i afvigte Aarbegyndte Philosophi-
ske Spectsitor.LTid.1745.81. -march, en.

1) fremrykning under krigsforhold, bestemt

af hensynet til fjendens nærhed. Sah^XVI.
581. 2) cT om musikstykke: krigerisk march;
miliiærmarch. -maskine 9 en. maskine,
redskab til krigsbrug; især (hist.) som. fælles-

betegnelse for oldtidens og middelalderens be-

lejringsmaskiner og -redskaber (som blider,

20 murbrækkere, stormtage). mange Slags ny
Krigs-Machiner. Klevenf.RJ.6. Aarb.1895. 7.

II
billedl. Det gjaldt at sønderbryde den

stærkeste Krigsmaskine, som Datidens Nor-
den kendte, Olav Tryggvesøns Vælde, i

dens udtrykte Billede: den Super-Dread-
Nought af en Vikingesnekke, „Ormen hin
lange." VilhAnd.N.lO. HHellssen. Amerika
rejser enHær—.(1918).36. -medalje, en.

erindringsmedalje (ofte af metal fra erobret

30 skyts), som uddeles til (alle) personer, der
har taget hæderlig del i en krig. (kaptajnen)
pillede ved sit Ridderkors og sin Krigsme-
daille. Schand.VV.240. PolitiE.KosterbV'^li

1924.1.sp.l.jf. (spøg.) : Jeg løftede Skyderen
for at sende (den saarede ræv) Krigsme-
daillen i Bly. KnudPouls.B.23. -middel,
et. ^ især i flt., om alle de ved krigsførelse

anvendte midler (hjælpemidler, redskaber
olgn.). D&H.(u. Krigskunstj. Spionage er

40 et folkeretlig anerkendt Krigsmiddel. SaU
XXII.26. -millionær, en. (jf. Kri^s-
sp. 368^^; nedsæt.) person, der ved forretnin-
ger ell. spekulationer under krigstiden hurtig
er blevet rig; gullaschbaron. Der er under
Krigen . . „gaaet Gullasch" ogsaa i Jagten:
Krigsmillionærerne køber Revler, ^/faarsft.
M.226. AchtonFriis.DØ.I.300. -minister,
en. minister, der staar i spidsen for et krigs-

ministerium (jf. Forsvarsminister^. LTid.
50 1731.574. FrSneed.1.295. ARecke.lO. PLe-

vin. Hjem. (1919). 23. -ministeriam,
et. (i Danmark fra 1848; jf. -minister
samt Forsvarsministerium^ ministerium for
hærens og landforsvarets anliggender; ogs.

om bygning, hvor en saadan institution har
sine lokaler. MR. 1848. 62. Goldschm.VII.
442. Krak.l922.1.174. -mod, et. (jf.Kri-
germod). Officererne rejser om og op-
flammer Folkets Krigsmod til tappert at

60 forsvare 'Køben\i2cvn.Hørup.I.219. Tilsk.

1928.1.371. -motiv, et. (jf. -grund; nu
næppe br.). Holb.DH.11.821. -mnsik, en.

1) (nu 1. br.) krigerisk musik; musik af mi'
Iltære musikinstrumenter (trommer, trompe-
ter, piber osv.); (nu:) militærmusik. Oehl.

IV.247. Stridshestens (følelser), naar den
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hører Geværskud ogKrigsmusik.Go?(i8c^m.
11.136. D&H. 2) (sj.) militært musikkorps.
PalM.(1909).IILl44. -mærke, et. {ænyd.
d. 8. i bet. „felttegn, fane") spec: ^ hemme-
ligt sø- ell. landmærke til fiaadens brug i

krigstid (jf -fyrj. SaVXlV.664. -mærs,
et. ^ udbygning paa et kampskibs mast, anv.

til observationsplads , som plads for lettere

skyts, projektørerm.m. Scheller.MarO.-nkæ»'
sig, adj. som passer til krigsforhold ; i over-

ensstemmelse med krigsvæsnets krav. Paa in-

tet Tidspunkt i dette Aarhundrede, siger

(krigsministeren), har vi været saaledes
krigsmæssigt udhalede som i dette hellige

Øiebhk. Hørup.III.123. Få billedhuggere
har haft sans for, at harnisket i sin krigs-

mæssige enkelthed . . er af stor monumen-
tal virkning. AarbKbhAmt.1927.l94. -nød,
en. nødstilstand som følge af krig. Krigs-
nøden havde lært Fattigfolk at lave Kaffe
uden Bønner. Oversk. L. 173. Fødelandet
er i Krigsnød./tierfe. 77.^75. Fol.^^l'il929.

7.sp.2. t -nødtørft, en. krigsfornøden-
hed(er). Slange.ChrIV.1205. f -nødtørf-
tighed, en. d.s. Reiser.1.338. -nødven-
dighed, en. 1) Jai fZ. br.) militær nødven-
dighed; krigsræson. Sal.^XIV.665. 2) f krigs-

fornødenhed(er). Reiser.I.158. -oberst(e),
en. se -øverste, f -officer, en. {ænyd.
d.s.; fra fy. kriegsofficier, fr. officier de
guerre) o/yjcer. -officerer: DL.6—8—10.
-omkostning, en. især i flt.: udgifter,

som en krig har forvoldt de krigsførende
magter. *Røverne om Fred ey noget vilde
høre,

I
Med mindre Peder Paars dem vilde

strax gotgiøre
|
Al Krigs Omkostning.J7o/6.

Paars.60. De Svenske motte nøyes med,
at faae deres Krigs-Omkostninger betalte.

Slange.ChrIV.1338. Schand.lF.153. Sal.''

XIV.664. -operation, en. (især i flt).

^ krigsforetagende. Slange. ChrIV. 1304.
Blich.(1920).XV.29. SaUXV.357. f -or-
den, en. 1) krigsbrug, -skik. VSO. MO.
jf.: du (er) mægtig i vidskab og forun-
derlig i kriigs-ordenerne (1871: Krigsfø-
relse}. Jwd.ii.8 fCAr. 7/;. 2) række, ordnet
samling af krigere, hånd gik ned . . til det
yderste af krigs-ordenerne (1871 : de Be-
væbnedej, som vare i leyren. Dom.7.11
(Chr. VI). t -ordning, en. ordning, (sam-
ling af) bestemmelser for en hær paa krigs-

fod (jf. -artikel). Samme Ære og Hørsom-
hed skulle alle Officierer . . være pligtige
at bevise . . den Lave imod den Højere,
efter Kriigs-Ordningen. ChrVsKrigsArt.il.
vAph.(1759). VSO. -pibe, en. (jf. -basun
osv.; sj.). *Lad der blæses Hærblæst | .

.

lad høit Krigspiben fløite. Oehl.IV.159.
-plan 9 en. plan for krigsoperationer. Blich.
(1920).XV.34. MilConv.IV.377. 'Vs 1914
var den franske Krigsplan . . brudt sam-
men. BerlTid.Vil928.Aft.l.sp.l. -præmie,
en. (fagl.) tillægspræmie, som den forsikrende
maa betale for forøget risiko i krigstilfælde.
S&B. Sal.^XIV.662. -pnds, et ell. f en
(Holb.Paar8.296. LTid.1741.680). (f m. ty.

form -putz. Slange. ChrIV. 286). krigslist;

ogs.overf. *vor Satyricus; Da Sagen ilde
stoed,

I
Een uformoden Sejr fick ved en

Kroge Foed;
|
Ved saadan Krigspuds Ruus

til Jorden maatte f£dde. Eolb.Paars.2 96. i

Krigen, hvor List ofte er ligesaa nødven-
dig som Magt, og hvor et lykkeligt Krigs-
puds undertiden redder Lande og man-
ge Tusindes Blod. Mall.SgH.349. Grundtv.

10 Udv.IV. 405. Hørup.III.26. -raab, et.

raab, skrig, der udstødes som signal til elL

under kamp (jf. -bulder, -hyl, -skrig samt
Felt- (1), Hærraab;,- spec. ii: raab under
angreb med blanke vaaben for at skræmme
fjenden, opmuntre egne tropper. Moth.K345.
Med Krigsraab udæskede han dem til

Strid. Suhm.(M O.). Rytterne opløfte . . det
polske Krigsraab.Go/d8c^mJ.57i. en Trom-
petklangs og Krigsraabs Dag (Chr. VI:

20 Trompetes og basune-klangs dag) over
de befæstede Stæder. Zeph.1.16. SaUXIV.
665.

II
Krigsraab et, titel paa (uge)bladf

Frelsens Hærs organ (siden 1887). I. -raad»
en. flt. -er ell. f d. 8. (ChrVsKrigsArt.lO.
Holb.RpbII.2). 1) ijf. -assessor^ egl.: med-
lem af et krigsraad (II); (højere) medlem af
det 1678 opløste krigskollegium; ogs. som titely

der giver indehaveren rang i 6. klasse nr. 5
(virkelig krigsraad) ell. 7. klasse nr. 4. Det

30 heele (krigs-)Co\\egium har bestaaet af en
Præsident, nogle Krigs-Raad, en Krigs-
Secreterer . . og 3. cojpiister. Holb.DNB.
702. sa.Mel.IV.8. Forordn.^*/iol746.VI.5.
Byens Distriktslæge . . der i sin Ungdom
havde været „Bataillonskirurg" og nu bar
Titel af Krigsraad. Schand.AE.246. Stats-

kalender. 1928.599. 2) t „I Spøg: en kal-
kunsk Hane.** VSO. (jf. Konsistorialraad
slutn.). IL -raad^ et. raad, forsamling, der

40 drøfter krigssager; tidligere om krigskollegierne

(Slange.ChrIV.1030. VSO. Festskr.KrErsl.

398); nu: forsamling af højere officerer, som
i krig tilkaldes af den øverstbefalende for at

give raad om krigsoperationerne, meddelelse
om troppernes forhold m. m. Holb.Hh.II.198,
Commendanten efter at hånd med Besæt-
ningen hafde holdt Krigs-Raad, antog de
tilbudne Yilkaar. Slange.ChrlV. 592. Mil
Conv.IV.379. de Meza (samlede) 11 af de

50 højeste Officerer til et Krigsraad. Tilsk.

1928.1.373.
II
(spøg.) overf., om raadslagningr

drøftelse i al alm. (i alvorlige situationer).

Heib.Poet.XI.135. Bergs.PP.2. HWulff.Den
da.Rigsdag.(1882).310. -raket, en. Cj&,
foræld.) raket, hvis forsætning (II.2.i) inde-

holdt et projektil. MilTeknO. Sal.''XIX.888.

-redskab, et. (jf. -maskine, -middel, -tøj^

nu 1. br.). I Fæstningen var en anseelig
Mængde af Canoner, Krigsredskaber og

60 Levnedsmid\er.Mall.SgH.322. 2Makk.l2.22
(Chr.VI: kriigs-rustningerj.

|| f koll. Moth.
K345, Holb.Hh.I.16. -ret, en. 1) (jf-lov)
om indbegreb af forskrifter ell. love, gældende
for krigsforhold ell. for krigsmagten. 1.1)

retsforhold ml. to (ell. flere) magter under
krig; tidligere ofte om selvtagne rettigheder..
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lovløse tilstande („næveretten"); især (jur. ell.

polit.) om (indbeorebet af) regler, aftaler for

Krigsførelse (jf. krigens ret u. I. Krig l.ij.

naar jeg taer 2 Daler af min Herres Lom-
me og lar 9 blive tilbage, er det jo ligesaa

fult, som jeg gir ham de 9 Daler som ef-

ter Krigs-Ræt hørte mig til, effterdi de
vare i min Magt.Holb.LSk.IlI.4. Han hand-
ler ikke efter Billighed, men blot efter

Krigsretten. VSO. Moderne Krigsret. G&N
Cohn.(bogiitell915). talem.(foræld.): Krigs-
Ret, Røver-Ret (o: „den, som Fjenden
selv gjør sig"). Mau.7868. 1.2) C^ og jur.)

om de i militære forhold, for krigsmagten,

(saavel i krig som i fred) gældende særlige

retsregler (jus militare) ; militærret; (sjæld-

nere) om samling af saadanne regler : krigs-

artikler. Moth.K345. 4 i Krigsretten vel-

erfarne Over- Officierer.il!fjB.i 7 74.580. læse
et CoUegium over Krigsretten. VSO. MO.
SaUXlV.665. 2) kollegial domstol, sammen-
sat af militære af forsk, grader (jf. dog
blandet krigsret u. I. blande 1.5^ og oftest

nedsat i hvert enkelt tilfælde, til paadøm-
melse af sager vedrørende personer, der hører

under militær jurisdiktion (jf. Standretj; i

Danmark ophævet ved Lov Nr. 542^ko1919.
ChrYsKrigsArt.25. *En Krigs-ræt har mig
dømt, en Krigs-Ret kand mig give

|
Al-

leene Liv igien. 'Holb.Faars.70. Her maa
holdes en Krigs-Ret over ham. sa.£/^Z.IJ. 7.

SøkrigsA.(1752).§955. Tode.S.5. Til Paa-
dømmelse af Sager vedrørende Under-
befalingsmænd og Menige . . nedsættes
simpel Krigsret, der foruden af ved-
kommende Auditør bestaar af 13 Dom-
mere, som danne 7 Klasser. Tjenesteregi.

145.
ii
hertil bl. a. Krigsrets-dom (S&B. SaV

XVIII.701), -sag (PalM.IL.Il.584. SaU
XVIII. 701). -retlig, adj. (;xi ell. jur.)

adj. til -ret Cl .2 og 2). (bataillonschefen)

har en Jurisdiktionschefs Myndighed til

at paalægge Straf uden Dom i Sager, hvor
ingen krigsretligUndersøgelse finder Sted.
Tjenesteregl.222. f -mile, en. fortegnelse

over en (hvervet) hærs mandskab og reserver.

Moth.K346. jeg (har) udi min Ungdom .

.

staaet i Kriigs-RuUen som Under-Officier.
Bolb.Ep.III.228. -rustning:, en. (nu sj.)

1) det at udruste sig til krig; rustning; ogs.

om hele det ved rustningen skabte forsvars-
beredskab ell. (jf. bet. 2) om redskaber, for-
raad til krigsbrug; krigsudrustning. 2Makk.
12.22(Chr.VI;1871:YLi\gsrQåsk2ihQT).Bøsse
og Piile og anden 'Ki'igsvviStnmg.Holb.DII.
1.849. Hvorhen de store Krigs-Rustninger
sigter, som her begynder at skee. Xaw^e-
bek.Breve.13. Hørup.III.132. 2) en krigers,

soldats krigsmæssige udrustning (rustning,
vaaben osv.). Han var i fuld Krigsrustning.
VSO. MO. S&B. -ræson, en. ijj grund,
der er afgørende i militær henseende; især:
tvingende grund til at overtræde retsreglerne

for krigsførelse Cjf.-nødvendighedj.imedens
. . at mand ingen anden fast Fod hafde i

Øster-Søen og i Holsten end denne (o:

fæstningen Christianspris ved Kielerfjord):
Saa kunde og ikke, efter Krigs-Raison,
Fæstningen sleiffes og afskaffes. /Siaw^e.

ChrIV.1286. SaUXIV.665. -sag, en. 1)
(nu 1. br.) sag, anliggende, forhold, som ved-
kommer militærvæsnet ell. krigsførelsen, (især
i flt.). en Høvedsmand, som . . havde For-
farenhed i Krigssager. 2Makk.8.9. (mosko-
vitterne giver) udi Krigssager . . intet an-

10 det Folk efter. Holb.Hh.1.295. Bagges.NK.
121. VSO. MO. 2) (sj.) krigsretssag. MO.
-sang:, en. (poet. ell. højtid.) sang, der syn-
ges af (ell. er digtet for) krigere; soldater-

sang; ogs.: sang, som er digtet i anl. af en
krig; ofte som titel paa digte. Bagges.IV.
259. FGuldb.1.66. (de) sang drabelige
Krigssange, for at sætte Mod i sig.Ing,
KE.I.98. JPJac. 11.379. Hvor PoTybius
omtaler de utallige Trompeter i Kelternes

20 Hær . . fremhæver han navnlig den Larm>
de i Forbindelse med Krigssangen gjorde.
Aarb.1893.181. SaUXVI.581. -sekretær,
en. egl. : sekretær i det 1678 ophævede krigs-

kollegium ell. i krigskancelliet. Moth.K346.
Holb.DNB.702(se u. I. -raadj. || senere kun
som titel, der giver indehaveren rang i 9. klasse

nr. 9. Forordn.^^hol746.IX.9. Statskalender.

1928.599. \ -skab, et. forholdet mellem
parter, der er i krig ell. strid med hinanden;

30 fjendskab, der giver sig udtryk i krig ell.

kiv. *Fanden fik Skylden for Krigsskab
og Fienåskah. Drachm.I.142. -skade, en.
skade (paa ejendele), forvoldt ved krig. Holb.
DNB.273. 'MR.1850.11. ForsikrO. \\ hertil

Krigsskades-erstatningC'S'Æ5.i)<feir.;.-skat,

en. skat til afholdelse af udgifter ved krigs-

førelse, krigsvæsen; især: ekstraordinær, i

anl. af en krig paalagt skat (jf. -hjælp 2,

-styr 1); ogs. om skat, paalagt af fjenden

;

40 kontribution. Holb.DH. 1. 246. Forordn.^e.
1848. Brandes.VI. 186. Scheller. MarO.
-skib, et. (sml. Krigerskib^ skib til krigs-

brug; især (jf. -fartøj j om et til kamp ind-
rettet skib; kampskib. Holb.Herod.69. Ma-
troser, som fra andre Nationers Coffardie
Skibe gaae over paa et af Vore Krigs-
skibe. Cit.1779.(SøkrigsA.'^Rrrr). det store
Krigsskib faaer først sin Bestemmelse at
vide paa Dybet, Skuden veed Alt forud.

50 Kierk.VIII.184. Scheller.MarO. -skik, en.
(nu 1. br.) krigsbrug (2). Moth.K346. VSO.
D&H. -skjold, et. fsJ.jd.s.s.Hærskjold 1.

Det røde Skiold, Klrigsskioldet blev nu
taget ned af MsLSten.Suhm.(SkVid.XII.144).
-skole, en. (nu ikke om da. forhold) mi-
litær fagskole, især til uddannelse af office-

rer; officersskole. Langebek.Lex.K332a. Sal.*

XIV. 668. om landkadetakademiet (1712-
1861): EPont.Atlas.II.112.182.

\\
(nu næppe

60 br.) om skole til uddannelse af rekrutter.

store Skarer af pyntelige Karle . . anførte
af Spillemanden vandre de til Krigsskolen.
Jun^e.177. Goldschm.VII.421. || i sammen-
ligning ell. overf. (Ludvig XIV) kunde selv
ikke regnes blant de stridbare Konger, og
dog fik Landet under ham Anseelse af en

XI. Rentrykt 25/8 1929 26



887 Krig^sskrig; Krig^stjeneste 388

Krigs-Skole. Holb.Ep.V}149. han har gien-
nemgaaet Krigsskolen (o : han er en gam-
mel, erfaren soldat). VSO. if.: De Gamles
Krigs-Skole, aabnet ved de gamle Skri-

benteres Frontini, Polyæni, Æliani og Ar-
riani Oversættelser. Suhm. (bogtitel. 1749).

-skrige, et. (jf. -hyl, -raab ; nu især i et-

nografisk fagspr.). Jer.4.19. *De (o: indi-

anerne) løfter et Skrig, et Krigsskrig.
Drachm. IV. 265. WDreyer. Naturfolkenes
Liv.(1898).275. Krigsskriget løfter sig, fra

Cimbrernes oprørte Hav, Hylet hvormed
de slaar Sjælen, inden de kommer, og op-
gejler sig selv, et umaadeligt Hærbrøl. JV
Jens.CT.291. -skaeplads, en. (sml. den
krigende skueplads u. IV. krige 1.3; især i

hest. f.) egn, omraade (land-, søterritorium),

hvor de krigsførende parters styrker kæmper
mod hinanden (jf. -teater^. LTid.1734.325.
MilConv.IV.380. Jeg har taget min Pen
og mit Papir med, som en anden Korre-
spondent, der gaar til en Krigsskueplads.
Drachm.DG.22. Festskr.KrErsl.393. -spil,
et. ^ øvelse i fingerede troppemanøvrer ml.

to (ell. fiere) deltagere v. hj. af kort og brik-

ker (signaturer m. m.). VSO. Brandes.IX.
321. Scheller.MarO. -sprog:, et. (nu sj.)

fagsprog, -udtryk, der bruges om krigsvæsen
m. m.; militær terminologi. VSO. Ved en
Række Artikler i dette Blad har jeg nu,
som det hedder i Krigssproget, aabnet og
vedligeholdt en levende Ild mod den of-

ficielle Chvistendom. Kierk.XIV. 70. S&B.
-stal(d)broder, en. (nu næppe br.)

krigsfælle, -kammerat. Moth.K346. Bagges,
NblD.85. t -stand, en. krigerstand; mili-

tærstand. Krigs-Standen . . holdes gemeen-
ligen for at være fri for Pedanterie. Holb.
Ep.1.67. Ew.(1914).IV.238. 0rst.VI.116.
VSO. MO. t -stat, en. krigsvæsen. Deris
Krigs -Stat angaaende, da underholder
denne Stat meere end 15000 Musketerer
og mange andre Krigs Nødvendigheder,
saa der over 80000 Mand kand udrystis.

Pfiug.DP.221. -stener, subst. se -styr.

-sti, en. {efter eng. war-path) sti, vej (rute),

ad hvilken indianernes krigstog gaar; især i

forb. være paa krigsstien, være paa
krigstog, i krig. Cooper. Vildtskytten. I.(overs.

1845).125. Drachm.UD.274. D&ff. \\ især

overf. danske forfattere (var) jo dengang
(o: omkr. 1860) i det hele stadig . . på
krigsstien mod alt tysk væsen. ADJørg.
ER.79. vi moderne tænkende, lidende og
handlende, som nu er paa den store Krigs-
sti imod den gamle suveræne Erotik.
Drachm. F. 1.471. EHenrichs.MF.1.79. f
-streg:, en. d. s. s. -finte. VSO. -styr,
en (Moth.K346. Slange.ChrIV.881. Schytte.
Polit.565. VSO. MO.) ell. (nu oftere) et

(Ing.VS.III.4. FrHamm.Adel.I.133. Hørup.
1.235). (f m. ty. form -steuer. Krigssteur.
Holb.Kandstll.l). 1) (foræld.) d. s. s. -skat.
Bolb.DR.1.246. Konfirm.^^/6l747.§19. Skat-
kammeret var udtømt, og det ved saa
mange Krige forarmede Folk kunde ikke

udrede Krigsstyret. Jw5r.7S.277.i48. Him-
merlKjær.1925.212. 2) (jf. -udstyr; ved mis-
forstaaelse af bet. 1; sj.) krigsberedskab; ud-
rustning til krig; ogs.: krigshjælp, -udrust-

ning, en stor Regning for Krigsstyr og
Ujelp. CBernh.V.36. 60 Familier lever et

helt Aar af, hvad vi paa én Dag giver ud
til Krigsstyr. Hørup.II.109. -styrke, en.

1) »ae styrke (størrelse, tal), som en hær-
10 (afdeling) bør have i krigstid (jf. -stærk/

en bataillon med fuld krigsstyrke
j 2) (1.

br.) konkr.: hær(styrke); krigsmagt (2). Ing.
KE.I.209. D&H. -stærk, adj. (jf.-styrke i)

^ som har fuld krigsstyrke (1). Et krigs-
stærktFodfolkskompagni er normeret med:
200 Fodfolksspader. Feltarb.8. Skyderegl.27.

-tagen, part. adj. (jf. hærtagen (u. hær-
tage;;«/.) krigsfangen, krigstagne Indianer-
kvinder som Koner hos Eskimoerne. Knud

2^ Rasm.OS.II.300. -teater, et. (nu sj.)

krigsskueplads. Bagges.D V. IX. 1 65. Johs
Steenstr.FN.239. en selvstændig Flaade-
fører, der kan tage Kommandoen i hele
det mægtige nye Krigsteater (o: det stille

ocean). GadsMag.1921.465. -tid, en. (især

efter i og ofte i flt.). Hvo er saa dristig, at

hånd tør bancke saaledes i Krigs-Tilde paa
Trojæ Forter. Holb.Ul.II.5. de vare for-

bundne i Krigstider . . at stride imod Fien-
30 åen.Schytte.IB.II.60. Bistand, ydetFjenden

i Krigstid. Goos.III.40. et af de smukkeste
Minder, jeg har fra Krigstiden. flø^^.ÆJnw-
dringer.(l 928).2 78.

\\
(sjT) om (afgrænset) tids-

rum, periode, i hvilken der er krig. udi tvende
Krigs-Tider. Slange. ChrIV. 4. -tilbere-
delse, en. ^J/'.-forberedelse; nu næppe br.).

Holb.NF.I1.144. sa.m.I.13. -tilfælde, et.

nu især i forb. i krigstilf ælde. ChrVs
KrigsArt.l4. Slange.ChrIV.1265. det . . er

40 anset tilladt i Krigstilfælde for Forsvarets
Skyld at ødelægge privat Ejendom. Torp.
154. -tilstand, en. (jf. -forfatning 1) deh:
forhold, tilstand ml. to krigsførende magter;
dels: tilstand i en stat, der er i krig ell. paa
krigsfod. Med Naboerne, de Danske, Nord-
friserne, Holstenerne, befandt Ditmar-
skerne sig i næsten uafbrudt Krigstil-
stand. Blich.(1920).XV.31. Provindsen er-

klæres i givet Tilfælde i Krigstilstand af
50 Overøvrigheden, og samtlige Væbnings-

afdelinger træde fra samme Øieblik under
Krigslovgivningen. MR.1848.102. Scheller.

MarO. jf. : den Krigstilstand, hvori Men-
nesket befinder sig med Naturen. Olufs.
NyOec.I.^163. -tjeneste, en. 1) tjeneste

(som menig ell. befalingsmand) ved hær ell.

fiaade, især under krigstilstand; ofte i forb.

som gaa i, gøre, tage krigstjeneste.
DL.3—14—15. ved sin Skrifvelse til Kon-

60 gen bad (han), at hannem ikke maatte til

det værdste regnes, dersom hånd hos een
anden Herre Krigs-Tieniste tog. Slange.
ChrIV.508. VSO. Findes nogen Værne-
pligtig med Forsæt at have lemlæstet sig
eller paa anden Maade at have gjort sig
uskikket til Krigstjeneste, bliver han at

I
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straffe med F3dngsQ\.Lov^Vil866.§?8. R. be-
sluttede at søge sin Lykke, ikke i frem-
med Krigstjeneste, men i sit eget Land.
Festskr.KrErsléSe. 2) f d. 8. 8. -betjening.

(han) havde en Krigs Tieneste udi hans
Rytterie. Holh.JH. 1.621. LTid.1724. 771.

-tO£, et. (især arkais.) tog (ekspedition)

mod en fjende; hærtog. Holb.Herod.146.
Krigstog og Seiervindinger./w^. 75.IJ55.
trods sin Afsky for Krig drog (Tibul)
hæderlig . . paa Krigstog. NMøll. VLitt.I.

567. -torden, en. (jf. -bulder osv.; s/.,

nu næppe br.). Slange.ChrIV.101. -triban,
en. om (hver af) de 6 (folkevalgte) embeds-
mænd i den romerske republiks tid, der som
officerer efter tur ledede en legion (tribunus
militum). Madv.nSJI.el3. 8aUXXIII.744.
CP -tromme, en. tromme til militærbrug
ell. tromme, der varsler krig; ofte overf. (jf.
-basun osv.).Graah.PT.II.18. Samtidig med,
at Arbejdsmændene foretager dette Til-

bagetog, slaar deres Ledelse imidlertid
saa højt paa Krigstrommen, at det . . kunde
se ud til, at de nu vil lave Storkonflikt
paa denne Blokadestrid. BerlTid.^V9l928.
M.l.sp.2. -trompet, en. (arkais., sj. -dro-

met(e). Oehl.XIX.80). VSO. Som Krigs-
trompeter, hvormed Tegn til Angreb m. m.
gaves, maa man vistnok ansee de mærke-
lige saakaldte Lurer. Wors.DO.27. den
lange, lige, romerske Krigstrompet, tuba.
SaUXXUI.795. \\ især (jf. -basun osv.) i

billedl. udtr. om kamp, strid. Dankongen . . lod
Krigstrompeten gjalde.Bre^aRiEJJT'. PaZM.
VII.40. længe før Stormen i Frankrig
rejser sig mod dette pæne, gamle Navn
(o: Boileau), støder Keats i Krigstrom-
peten imod det. Brandes.V.394. \\ overf.*Or'
caners Krigstrompet igjennem Luften klin-
ger. Tullin.I.164. C3 -træt, adj. et krigs-
træt, udsultet Folks Fortvivlelsens Selv-
hlælp.BerlTid.'yiil918.Aft.5.-tngt,en.(jf.
-ave, -disciplin, -lydighed; nu 1. br.) orden
og mandstugt i en hær (paa krigsfod). LTid.
1736.160. Suhm.Hist.ni.252. MR.1790.356.
en General maae vide, at holde Krigs-
tugt. 5/ic;i.fjf9^0;.Zr..55. D&H. CP -tam-
mel, en. C;/". -bulder osv.). Ing.EF.VIII.
164. Fyrsternes Raab og Krigstummelen
(ChrVI: bulder og skriigj. Jo&..39.58. Otto-
8en.VH.III.240. -tyfas, en.(med.) hunger-,
plettyfus; Typhus exanthematicus. Panum.
607. Pol.^Vel915.7.8p..3. f 'tynge, en.iænyd.
d. s.) krigsbyrde. Rahb.(VSO.). -toj, et.

(ænyd. krigestyg; nu kun bibl.) redskaber,
materialer, vaaben til krigsbrug, (han skal
sætte dem) til at gjøre hans Krigstøi og
hans Vogntøi. ISam. 8. 12. vAph. (1764).
Grundtv.Saxo.lII.345. Barfod. F.I.81. CP
-torst, en. voldsom krigs- ell. kamplyst.
Bagges.NblD.190. Atter gik det frem; man
hylede af Krigstørst . . man skød. Drachm.
V.356. -ndrastning:, en. d. s. s. -rust-
ning (1). disse Penge (kan) vel behøves
til de store Kri^sudrustninger, der nu
forestaae. Hauch. V.310. (generalinspektøren)

undersøger .. Skydeapparaterne og Skyde-
materiellet samt Krigsudrustningen. Tjene-
8teregl.l69. -udstyr, et. (jf. -styr 2). et
rustkammer (var) det rum paa slot eller
herregaard, hvor kongens eller adelsman-
dens krigsudstyr opbevaredes. Aarft.i.9^8.
191. Pol.'y2l929.11.8p.4. -vaaben, et. (jf.
-gevær 1; især CPj. 5Mo8.1.41. Kierk.V.154.
Mange af Soldaterne omkomme, uden at

10 være ramte af Krigsvaaben, under selve
Fe\ttoget.OBloch.D.U.296. egentlige krigs-
vaaben (og) turneringsvaaben. Aarb.1928.
197. -videnskab, en. ^ indbegrebet af
de videnskaber, der vedrører krig, krigsføring

og krigsmidler (jf. -kunstj. Holb.Ep.lII.222.
Festskr.KrEr8l.394.

||
(nu sj.) i flt. Slange.

ChrIV.692. De ønsker ganske vist, at vore
unge Søemænd ogsaa tog deres Examen
i Følsomhed ligesom i Navigationen og

20 Krigsvidenskaberne. Tode.S.lO. MilConv.
IV.392. -vi(e), V. under krigsforhold fore-
tage ægtevielse paa særlig hurtig maade (af
hensyn til brudgommens krigstjeneste), uden
iagttagelse af alle de under normale forhold
krævede formaliteter osv. den tyske Officer
. . med hvem man vil erindre, at Kom-
tesse N. N. blev krigsviet i 1914. PoWln
1918.9. -vis, en. (jf. Krigervis; nu 8j.)

krigsbrug (2), -skik; næsten kun iforb.^Sia,
30 (ell. efter. VSO. MO.) krigsvis. (de)\ey-

rede sig der efter kriigs-viis. Jud.7.12
(Chr.VI). Moth.K346. VSO. MO. Meyer.HSO.
"VOgn, en. (l.br.) t) kærre, vogn, der bruges
i kamp; (olm.:) stridsvogn. Holb.JH. 1.168.

MO. NMøll.VLitt.1.58. feiZZeciZ.; Fremskridts-
bevægelsen . . spændes for Magtpolitikens
'Kvigs^ogYi.Veraenshist.VI.76. 2) vogn til be-

fordring af ammunition, bagage, tros m. m.;
trænvogn. Ing.VS.III.155. Blich.(1920).XV.

40 31. S&B. -væsen, et. alt hvad der angaar
krig, krigeriske foretagender, hæren m. m.;
forsvars-, militærvæsen, han (havde) største
Naturalier (o: evner) til Krigs-Væsen, og
var det udi de Sager, som hans Viden-
skab meest fremskinnede. Bo/6, fl"/!. 7. 6.9.

Hånd hafde . . lærdt Krigs-Væsenet ved
nogle Aars Tieneste udi de Foreenede
Neder-Lande.S/an^e.C;irI7.556. Krigs-Væ-
senet til Lands ogVands bestyres af tvende

M Collegier. Schytte. IR. 1. 91. NMøll. VLitt. I.

511.
II

talem. (prov. og dial): det er ikke
saadan med det krigsvæsen olgn., det

er ikke saa nemt at føre krig; ofte som udtr.

for, at en sag ikke er helt saa let at klare,

som det ser ud til. jf. Kri8t.Ord8pr.174.
-æble, et. {ænyd. d.8.,jf. ty. kriegerapfel,
holl. kriechappeltje (se u. IL Kriger^; af
uvis oprindelse; jf. II. Kriger, Krigsfrugt,
II. krigsk; dial.) en æblesort (vinter-, gem-

60 meæbler). Langebek.Lex.K326c. hvide Krigs-
æbler. Vothmann.ÆP. (1 783). 11. PhysBibl.
XXin.442f.(fraAls). VSO. MO. „endnu
i Fyn.« Kalk. II. 627. Volsk Krigsæble.
CMatthies.DF.II.303(Al8; jf. : Uldne Krigs-
æbler, Wollskrieger.PhysBibl.XXIII.443).
-ære, en. (jf. -hæder samt Krigerære ; nu

25«
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1. hr.) ære, der indlægges ved hedrifter i krig;

militær ære. Jyderne beskyldes, som de,

der ... i Vindesyge opofrede Krigsæren.
Bothe.NordensStatsforfatning.II.(1782).3e2.
Goldschm.BlS.IIL368. -økse, en. (I hr.)

økse, der hruges som vaahen; (atm.:) strids-

økse ; især (billedl) i udtr. som g rav e krigs-
øksen ned (ell. opj {jf. eng. bury the to-

mahawk, the hatchet) ophøre med (ell. gen-

optage) fjendtligheder, strid. VortLand.^^/s

1 904.1 .sp.2. AarhuusStiftstidende.'^Vsl 91 9.4.

sp.S. -eveise, en. 1) (nu 1. hr.) øvelse, op-

øvelse i færdigheder, der vedrører krigsvæs-

net; militærøvelse ell. eksercits. vAph,(1759).
Schytte.IR.II.303. Vort Livjægercorps
(skal) være pligtige at samles til de aar-

lige Krigsøvelser om For- og Efteraaret.

MR.1813.228. MO. Sovjet-Flaadens Krigs-
øvelser, ^er irid.^%iP58.M.54.8i?.^. 2) (nu
næppe hr.) udøvelse af ell. opøvethed i krigs-

haandværket. Holh.Eerod.208. I Krigs-
øvelse var han opdraget, og Krigsøvelse
var hans kiæreste Lyst. FiSO. MO. -øver-
ste, en. f-øverst. Moth.K346. Ing.KE.I.
i67.t-oberst(e). Slange.ChrlV.83.259). (hihl.

ell. arkais.) krigshøvding ; ogs.: feltherre. Na-
buchodonosor. Assyrernes Konge, (kaldte)

sin Krigsøverste Holofernes. Jud.2.4. Slan-

ge.ChrIV.350. JFJac.I.41. Krigsøversten
for Vagtafdelingen (1819: Øversten for

Roden;. ApG.21.31 (1907; jf. ogs. u. -høv-
dingj.

I. Krik, en. se I. Krikke.
II. Krik, en. se Krække.
III. krik, interj. i forh. krik-krak, se

VI. krak.
Krik-and, en. ['krig-, 'kreg-] (nu 1. hr.

Krek-, Kræk-. EPont.Atlas.lM20. PNSkov-
gaard.B.57. Kjærhøll682. SaVXXV.762).
{ænyd. krikand, atlingand, sv. kricka, krick-

and (undertiden krecka, dial. kråcka, hvoraf
det Linnéiske navn Anas crecca;, no. krikk-
and, <2/.krick-, krich-, kriekente ("o^s.kriech-

ente, opfattet som hørende til kriechen,
kryhe, hvorefter K.iyheB.nd og nt. Israpant)

;

navnet maaske efter hannens skrig (krik),

jf. ænyd. krikke, om agerhønen : skrige (Kalk.

V.495a^^. Moth.K347); jf. dog nt. krick-,

kriek-, lille (i krickarften, lave ærter, kriek-
ålster, tornskade), sml. II. Kriger) \ om
forsk, smaa vildænder; dels: hunnen af hvin-

and, Clangula glaucion L., ell. troldand,

Fuligula cristata Leach. (Kjærhøll.670.682);
dels (og nu især): Anas crecca L.; under-
tiden ogs. om (denne art og) atlingand, som-
merkrikand, A. querquedula L. (Moth.Conv.
K221. EPont.Atlas.I.620. Cuvier.Dyrhist.

1.301. jf. BøvP.1.656). Kom Grønneg. III.
374. Krams-Fugle efter Midnat troer jeg
mand tager for Fisk, ligesom mand her
æder Krik-Ender blant Faste-Spise, fordi
de opholde sig i Vandet. Klevenf.ÉJ.125.
deres Krikænder overgik alle andre Fugle
i deres fortreffelige Smsig.Eeiser.IV.220.
Kjærhøll.665. Sparck.ND.529.
Kriket, en. se Kricket.

I. Krikke, en. ['kregal (tidligere skre-

vet Krekke. Moth.K326. jf. krække. OrdbS.
(sjæll.). et kræk. OrdhS. (Falster). — nu
l.'hr. i rigsspr. Krik, en ell. et (Bagges.1.58.

85. Blich.(1920).lX.81. HCAnd.IX.75. Kaa-
lund.SD.146. OrdhS.(Falster), jf. Feilb.).

[kreg] Goldschm.lII.322. Schand.TF.I.70.
Drachm.DJ.II.71. Buchh.RD.7. jf. Saahy.'
hertil hest. f. flt. krikkene. Blich.(1833).VlL

10 52. jf. Feilh.). flt. -r. {jf. nt. krikke; sideform
til m. Krak; jf. Krillik(e)) 1) (dagl.) ned-
sæt, hetegnelse for en (da årlig, mager,
gammel) hest. Moth.K326. *en Art af

Karre . . | Forspændt af tvende Krikker,
blinde, mBYie. Bagges.SkR.48 Hestene vare
blevne til Krikker og Hornkvæget til

Randsler.PiV/Sfeov^aard.SiS.i4. Hønsekræm-
merens bovlamme Krikke. Bang.HH.136.
Staldkarlene . . mønstrede Hesten . . de-

20 res tavse Visdom sagde saa meget som;
IdagHest, imorgen Krikke.JVJens.FD.112.
en Fjællevogn med en gammel storknoglet
Krikke for. AndNx.DM.89. DF.1927.55.
jf.: Regner De da ikke en Blodshest for
mere værd end en Droskekrikkel Wied,
L0.277.

II
(sj., spøg.) yndlingsinteresse; kæp-

hest, enhver Smag har sit Krik at ride
paa. Bredahl. (Kiøhenhavnsposten. 1834.564,
sp.l). 2) (foragt.) om person. 2.1) (1. hr.)

30 i al olm. „jeg vilde vise meget liden Ær-
bødighed for det Folk, hvis Repræsentant
jeg er, dersom jeg ikke antog, at det er
dets Agtelse for min Dygtighed, som egen-
lig alene er Skyld i mit Valg." . . S. (hvi-

skende . .). „Hm , Krikket har slaaet sig
\øst^.Oversk.II.106.\\ometsvageligtmenneske.

OrdhS.(sjæll.). 2.2) {maaske sammenfaldet
m. andre ord, jf.: „Krikker . . En tvær og
dadlesyg Person, En, som utidigen laster

40 Alt, eller som ingen Ting er tilpas." VSO,
samt dial. krikken, genstridig, tvær, gnaven
(Feilh. OrdhS.(sjæll.)); sjæll.) om en flit-
tig, slidsom person (som forlanger meget

af sine arhejdere). Hans (var) blevet no-
get nærig siden han fik Gaarden. Men
en hidsig Krik til at trække Arbejdet ud
længer end Skik og Brug krævede, var
han dog ikke bleven endnu. Gravl.BB.154,
OrdhS.(sjæll.).

50 II. Krikke, en. se Krække.
Krikker, en. se u. 1. Krikke 2.2.

Kril, et. [kril'] {til krille 1; sj.) kril-

ler. *Træet bærer Reder,
|
hvor store

Skader bor.
| At Skadekloen kribler,

|
for-

styrrer ikke Spor;
|
thi Træet vokser ro-

ligt
I

trods Kløe og trods Kril. TomKrist,
Påfuglefjeren.(1922).36. Utidighed, en vis

Ebbe i Funktionerne som gør at man ga-
ber, med Kril i Kæbeleddet. JFJer?s.J>^.

60 96. Kril-hoste, en. se Krillehoste.

krille ell. krilre, v. ['kril(r)a] (f krid-

le. en Kridlen og Brænden (i svælget),

SchlUter.Mavekrampe.(overs.l797).81). -ede»

vhs. -en (se u. het. %%) ell. (sj.) -ing ('Næsens
Krilling med Enden af en Pennefiær.
Frankenau. Sundhedspolitik (1801). 197) elL
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(sj.) -ning ^pinefulde og ufordragelige
Krilninger. vAph.Nath.Vl.594), jf. Kril,

Kriller, (ænyd. krille, krilre, sv. dial. krilla,

no. krille (kirisle); enten sa. ord som no. dial.

kritla, ty. kritzeln, kradse,
jf.

II. kritte, ell.

(snarere) besl m. no. dial. krila, bevæge sig,

kruse sig, sv. dial. krill', krybe, sml. ogs. ty.

(nt.) krilen; i bet. paavirket a/* II. kilde
||

ordet tilhører (i bet. 1 og 2) overvejende tale-

spr.)

!) trans.: kilde (II.l); klø (III.l). 1.1) i

egl. bet. Om man end krillede ham i Næ-
sen, eller der skeede det største Bulder,
vognede han ey der af. LTid.1745.76. Bag-
ges.III.80. *Med fældet Gaffel skreg de
(o: djævlene) til hinanden:

|
„Skal jeg i

Krydset ham med Forken krille?" CKMolb.
Dante.I.lSO. *Et Kid . . som Hornene alt

krille. VilhAnd.(Tilsk.l903.150). Han kril-

323. Mine Nerver dirrede med en sælsom
KxiWen. Blich.(1920).XlX.78. riv mig dyg-
tig i Hovedet over det venstre Øre, thi
jeg føler just paa det Sted en bandsat
Kløen og Krillen.PMø/i.1.577. D&H. Kril-
ren: Feilb. 2.3) j9ar^. krillende som adj.,

om fornemmelse, der føles som kildren. der
løb mig som en krillende Kulde ned ad
Ryggen.Blich.(1920).XI.171. Hun vrissede

10 gnavent med Hovedet, som var hans Øjne
et Par generende Fluer, hun vilde kyse
bort, men det hjalp ikke; Øjnene bleve
siddende; Fru K. havde en krillende For-
nemmelse i sit Ansigt. Schand.SF.32. Jeg
føler altid en underlig krildrende For-
nemmelse i Kroppen, naar et Menneske
rejser sig og slaar til Lyd (o: for en tale).

KarlChristensen.LivetsLøgn.(1903).28.

, , 3) ^,;7. II. kilde 2.2) f bevæge sig (smaat);
lede Plagen beroligende paa Mulen. JV 20 krible (1). 3.1) (jf. ænyd. krille, kriblCf

Jens.RF.51. En, der er sluppen fra Gal-
gen efter at have mærket Strikken krilre
paa Halsen. Font.F.IL332. Noget afskye-
ligt krilrede ham under Næsen. Han tog
derop: Et stort snottet Overskæg, der stank
af gammel Tobak. Bergstedt.A.244. Feilb.

1.2) uden forestilling om berøring. Efter-
middagssolen begynder at krille ham i

Næsen. VilhAnd.BT.39. De usædvanlige

vrimle (Kalk.V.614b^^)) bevæge sig, saa det

kilder; jf. bet. 2.1 : *Jeg sværer ved Poeters
Gud,

I
Jeg riimer ikke meere.

|
Men Ti-

men er dog ey forbi,
|
Før Verse-Ormen

krill er.i2eeM6./J.i07. *Riime-Orm og Ver-
se-Grille

I
Krilder i hånds Pande tit. Cit.

ca.l710.(NkS4''820.90). 3.2) (jf. Krillerkog-
ning) koge svagt. Ifald de (syltede stik-

kelsbær) ikke skulde blive grønne nok den
Lyde ligefrem krilrede ham i Ørene. 30 første Dag, saa kan man lade dem krille
ThBarfod.En Rjærtefejl.(1924).5. Pludselig
kom Tiggeren til at nyse, saadan krilrede
den stærke Gødningsstank ham i Næse-
borene. i2ørfi.5.109. sa.Va.lO.

II
(nu næppe

br.) om paavirkning af tanke- ell. følelseslivet.

*Naar Viin pirrer min Mave,
|
Krildre

Løier min Siel. Skuesp.IIIl.7.

2) intr. ell. upers.: kilde (II.2.1); klø (111.2);

ofte uegL, om (behagelige ell. ubehagelige) fø-

om i Kiedelen anden Dagen igien. OeconS.
(1784).1.292.
H.rille-fro8t, en. (til krille 2.2; især

dial.) begyndende frost i hænder og fødder;
ogs. : kløende frostknuder. VSO. D&H. OrdbS.
(Fyn), -hoste, en. (ogs. Kriller-. Leop,
EB.393. Krilre-. Panum.314. f Kril-. Holck.
KM.47. OeconH.(1784).III.20.38. Apot.
(1791). 76. jf. VSO.). tør hoste, som (uviU

lelser. 2.1) (nu sj.) intr. *Jeg vist, til Straf 40 kaarligt) følger paa kilden ell. kløen i halsen
for Syndens Skyld,

|
Belad med disse

Griller,
|
Er plaget med en Riime-Byld,

|

Der stedse kløer og kriller. Reenb.II.6.
smst.I.231. *Holger Danske føler nu, | Hans
Hovedhaar de kriller. PMøll.1.6. 2.2) upers.;

ved uegl. anv. især som udtr. for, at man har
lyst til, er utaalmodig efter noget. *det (er)

muligt,
I
At hun slaaer ogsaa jer i Næs'

og Mund.
I
Saa gik det mig; det kril led

(jf. Krittehoste u. II. kritte 1).VS0. Panum.
15. TroelsL.L.354. StormP.Deterikkemig!
(1920).9. t -orm, en. d. s. s. Kritorm. Moth.
Conv.K221. VSO. Kriller, et. ['kril'ar]

uden flt. (til krille (krilre); jf. Kril; talespr.,

1. br.) krillende fornemmelse; ogs.: hvad
der kan kilde, (ræven) spyttede, som
havde han faaet Flaben fuld af Haar og nu
vilde af medKrilret for bedre at kunne bide

mig i Siælen.
|
Hun har to deilig bløde, 50 (haren). Fleuron.S.9. Kriller-hoste, en.

hvide Hænder. Oehl.HJ.54. Det kriller mig
i Næsen, i Huden. VSO. det krillede mig
af Lyst til, ved min Viisdom at forbause
dem. Oversk.L.113. *Hr. Mikkel troer sig
i Paradis,

|
det kriller ham i Bugen. Rich.

1.50. Han . . borede sit gennemtrængende
Blik ind i Tilhørerne, saa det krillede dem
ved KsLSirrødderne. Skjoldb. KH. 175. det
krilr er. Feilb. OrdbS.(Falster). \\ talem. (jf

se Krillehoste. -kog^ning:, en. (jf. krille

3.2; kog., 1. br.). en svagest mulig Kog-
ning^ („Krillerkogning"). VortHj.lIl. 89.

Krille-syjce, en. (til krille 2.2; med.)
^. s. s. kribbelsygdom. Tode.KD.149. SaV
XIV.671.
Krillik(e), en. (ogs. Krællike. OrdbS.

(Fyn)), flt. -(e)r. (jf. L Krikke, jy. krile

(Feilb.), I. Filke, Krallike samt ord som
w. IL kilde 2.i; dial.): det kriller i hans 60 Pillik(e) , Rallik(e) (jf DF. 1927. 55.57);
lille t-d^(Moth.K347) ell. (nu) det kriller 1

hans hale (VSO.(Mors). Krist.Ordspr.175.
Feilb.), det behager ham; det synes han om.
II
som vbs. Hvad er Fornøielse? Er det en

blot vellystig Krillen, som sætter Ner-
verne i en behagelig Rystelse ? OeA/.ZXIZ.

dial) nedsæt, betegnelse foren hest: krikke,
(vi) malede Bønderhestene Blisser og
Stjerner i Panderne, og de fulde Bønder
. . vare nær ved at slaae hverandre ihjel

over deres forvandlede Krilliker. Ing.EF.
11.257. Feilb.
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Krilr, et. se Kriller, krilre, v. se

krille. Krilre-hoste , en. se Krille-

hoste.

t Krim, en. (^Krime. VSO.). Uf- »v. dial

krime, isl. (augna)krim, øjenbetændelse; op-

rindelse uvis ; no.) snue; forkølelse. Moih.^

K369. Snue eWeTKriim.JOErichsen.Medi-
cinsk Underviisning.(17é9).ll. VSO.(no.).

kriminal, adj. [krimi'na'i] (fra lat.

criminalis, adj. til crimen, forbrydelse; jf.
kriminel; jur., nu næppe br. uden for ssgr.)

kriminel (1). JBaden.FrO.80. MO.I.309.
Meyer.^215. Kriminal-, i ssgr. (\ Kri-

minel-, se w. -kammer, -sag^. (især jur.) til

kriminal (kriminel), -asyl, et. anstalt, asyl

(2), til optagelse (internering) af sindssyge

ell. utilregnelige (psykopatiske) forbrydere,

der ikke hører hjemme blandt normale straffe-

fanger. SaUXlV.674. -betjent, Qn. politi-

betjent, som hører til kriminalpolitiet. TelefB.

1928.1.838. -dommer, en. dommer i kri-

minalsager; (uofficiel betegnelse for:) straffe-

dommer. Meyer.n28. JD&H. Krak.l927.I.
198.1293. -domstol, en. (1. br.) d. s. s.

-ret 2. D&H. -historie, en. (jf. -roman;
nu 1. br.) beretning om forbrydelse(r). Tag
De vore Kriminalhistorier og se, hvor li-

det man skyr Ordet (o: forbrydelsens rette

navn). Niels foreslaar ganske ligefrem
Jens, at de (skal)tsige Oles Penge.Goldschm.
III.253. Kierk.XIV.43. I vor Kriminal-
historie spiller de forskellige Afsnit om
Byens Rettersteder en stor Rolle. HistM
Kbh.2R.III.498. -kammer, et. (\ Kri-

minel-. VS0.I.572. Kierk.XIII.469). afde-
ling af en ret, kammer (9.2), hvor forbry-
delser undersøges (ogpaadømmes); i Danmark
til 1919 om afdeling inden for kriminalretten.

Nørreg.Frivatr.V.132. SaUXIY.675. -lov-
(givning:), en. straffelov(givning). Blich.

(1920).IX.191f. Meyer.196. -politi, et.

politi(korps), hvis opgave det er at foretage

efterforskning og forfølgning af forbrydelser

(jf. Opdagelsespolitij; i Danmark især om
statspolitiet. SaUXIX.358f. BerlTid.'^^/i^

1928.Aft.4.sp.5. -proces, en. 0/. Civil-

proces) fremgangsmaade, der skal følges ved
behandlingen af kriminal-, straffesager, ell.

(disciplin, som behandler) reglerne herom;
(nu oftest:) straffeproces. Forelæsninger
over den danske Criminalproces. JiiJLar-

8en.Saml.Skr.3.Afd.II.(1857). i. JurTidsskr.
1916.185. SaVXIV.676.

\\
(l.br.) d. s. s. -sag.

Leth.(1800).23. -ret, en. 1) rj/. Civilret; den
del af retssystemet, der behandler forbrydelser
og deres straf; (nu oftest:) strafferet. Nørreg.
Frivatr.IV.3. Schack.331. SaUXXII.412.
2) domstol, der behandler straffesager; spec.

om kriminal- og politiretten i Kbh. (1845-
1919). FrSneed.I.360. Forordn.''^hl845.§l.
i Morgen stævner jeg Dem ind for Cri-
minalretten. Bøgh. III. 12 7. SaUXIV. 6 76.
-roman, en. (jf. -historie samt Detektiv-,
Forbryderroman; beretning i romanform om
(virkelige ell. opdigtede) kriminalsager. Bran-
de8.F.77. -sag, en. (i Kriminel-. Fflug.DP.

581.749. Stampe.1.72. Kierk.V1.208). (jf.
Civilsag; retssag om et strafferetsligt spørgs-

maal. Meyer.H28. SaVXIV.677.
kriminel, adj. [krimi'næl'] {fra fr.

criminel; af lat. criminalis, se kriminal)

1) Cj/". II. civil 1.1 ;
jur.) om sag, forhold:

som vedrører forbrydelser og især dis-
ses (strafferetslige ell. processuelle) behand-
ling. Holb.DH.III.665. den Ordinaire Ret-

10 tergang, som i andre Civile eller Crimi-
nelle Sager brages. Paus.CU.11.254. den
criminelle Proces. Grundl.(1849).MidlBest.
§4. Den med kriminel Tiltale truede Frue
rejste i yderste Øjeblik nogle Penge. Jafe
Schmidt.SP.27. civile og kriminelle Rets-
handlinger. Bek.Nr.l79^yi7l891.

li
krimi-

nel lavalder, se Lavalder. 2) især om
handling, optræden: som falder ind under
straffeloven, er undergivet straf som forbry-

20 delse; forbryderisk; strafværdig; nu
ofte (talespr.) m. afsvækket bet.: (moralsk)
forkastelig; dadelværdig; urigtig; som
man ikke bør indlade sig paa; betænkelig.
Moth.Conv.K221. Skriftet indeholder noget
Criminelt.FrSneed.1.577. naar der er en
Præst med (ved vielsen) kan det umuligt
undgaae Guds Opmærksomhed. Just det,

at Præsten er med, gjør det saa criminelt
som muligt. Kierk.XI V.261. Onkel Jørgen

30 . . talte om Riffelbevægelsen . . Han fort-

satte med mange kriminelle Udtalelser.
E. gjorde ham opmærksom paa, at hvis
han sagde sligt offenligt, blev han i det
allermindste afsat. JakKnu.A.260. Ting
(d : erotiske forhold), som oprigtig talt er lidt

kriminelle. ENebelong. Maja Engell. (1901).
43. Levy.SimonBing. (1901). 76. \\ den er
kriminel, (især jarg.) det er betænkeligt,

slemt; den er „gal"; undertiden blot som udtr.

40 for overraskelse. Dania.III.49. „Hvem tør
paastaa, at hun ene er hans Model?" —
„Død og Kognak, nu bliver den kriminel I"— „Hans Fjordby har nemlig købt denne
Pige!" Wied.BSt.130. Den er ellers krimi-
nel, som du er bleven fin. Borregaard. VL.
1.54.

II t om person. Kyhn.PE.59. (han er

befunden) saa kriminel . . at han ikke har
undset sig for at bruge formastelig Tale
imod Deres kgl. Majestæts allernaadigste

50 Forordnings Kundgjørelse af Prædikesto-
len. Cit.l724.(Aakj.ES.50). Kriminel-
kammer, -sag, se Kriminal-kammer,
-sag.

I. krimle, v. -ede. (j/*. w<. krummeln,
ty. krimmeln; vist sideform til krible; jf.
Krimskrams; nu kun dial.) især om smaa
levende væsener: myldre; vrimle; hyppigt
i /br&. krimle og vrimle, (ofte upers.).

det krimler af OTm.Moth.K347. hånd saae
60 mange Hvalfiske, Selhunde, Marsvin og

andre store Havfiske, udi stor Mengde at

krimle og Yiimle. Pflug.DP.5. Eilsch.Phil
Brev.142. det . . krimler og vrimler af

Hyklere. EPont.Men.III.574. Feilb.

II. krimle, v. (lydord; jy.) udtale r med
drøblen ell. tungeroden; „rive" paa r. Feilb.

I
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(u. kremle.jf. smatJII.!). jf.: (jeg) tænkte
efter, hvor jeg vel sidst havde hørt denne
Krimlen paa R.Blich.K.13.
Krimp, krimpe, se Krympe,krympe.
kriiiiMet, adj. [^kremsQt] (vist sideform

til grimset; dueavler-spr., I br.) om (ensfar-

vet) due: som har (hvide) aftegninger
paa den farvede hund. C Gram. Husduen.
(1910).37.
Krims-krams, et. [>krem's>krHm's]

(sj. Krimskram. Floug.NyeDigte(188^)73).
flt (sj.) d. s. (explicere disse Krimskrams
(d: runerne paa guldhornet). Qram.Breve.53).
{fra <!/. krimskram(s); vistnok omdannet (i

tilknytning til II. Kram 4.2 og I. krimlej af
ty. t kribskrabs, til krabbeln und krib-
beln (jf/.krible^Jf. II. Krams; dagl.) ube-
tydelige smaating; især: værdiløse
ting; juks (8.i); ofte som betegnelse for en
(ubetydelig) ting, som man ikke ved navn
paa ell. ikke gider nævne. Moth.K347. For
en usigelig Mængde af unødvendig . .

Krims Krams, trækker andre Lande vore
gode . . Mynter. OecMag.YII.210. Du er
jo Kommandør af Dannebrog foruden me-
get andet udenlandsk Krimskrams. /Sc/iaw^.

yy.9. „Saa tag mine Kjoler, mine Ringe."
— „Pyt — ja hvad er det vel værd. Stads
og Krimskrams, naar det skal gøres i

Penge.« Esm.II.284. de (holder) ved Reb
en udspændt Løkke mellem ham og hende
(o: en kvie). Hun ser nok Krimskramset,
men respekterer det ikke. Fleuron.KO.106.

jf. : denne foragtelige Hob, som i Samling
med alle andre Nationers Skrab og Krims-
krams, udgiør en egen Nation for sig selv.
Bagges.L.1.380.

\\ især om ulæselige, snørklede
skrifttegn, forvirrede tegninger, for-
siringer olgn. uden Overladning, uden
dette Krimskrams af Billeder, Zirater og
Snirkeler, som giøre de fleste Kirker saa
smagløse. Bagges.IX.134. *Paa Runepinden
stirrer

|
Kong Svend, heelt kruus i Sind:

|

„Det Krimskrams mig forvirrer ~ | Hvad
rager mig den Pind?" Ing.VSt.127. der
hører da Pokker til Hoved for at kunne
huske alt det Krimskrams, der staaer her
(o : paa en recept). Hrz. V.82. Løntegn paa
Cancers Dragt, lige fra Runer, der ledte
Tanken hen paa Finnernes Troldtromme,
til Krimskrams, der mindede om meksi-
kanske Offerstene. J'7Jens.IZ.^55'. krims-
krams, Christian firtal, (kbh.) spøg.
tydning af den lat.-hebr. rebus-indskrift paa
Uundetaarn; i videre anv., om uforstaaelige
tegn, forvirret snak olgn. SaVXX.507. GBo-
rup&PLinde. Vor gamleHovedstad. (1927if.).
195. NatTid.^V^1928.Aft.3.sp.2. jf.: hvad er
saa Al-Verdens Skrift Andet end noget
Krims-Krams-Kristian-Syvtal, der er flydt
af Blæk-Hornet. Valløe.D.95.

\\ om uforstaa-
lig snak, vrøvl, forvirrede tanker olgn.
Poetiske Plukke -Finker af allehaande
Krims Krams. Wadsk. 7. jeg veed ikke
hvad det Krimskrams hedder in jure; jeg
lod mig det forklare paa dansk. Skuesp.

V1I.225. Hvordan skal det gaa Dig (til

eksamen)^ naar dit Hoved er fuldt af For-
elskelse og Klims-Krams. Buchh.GT.230.
L Kring:, en. [kreii'] flt.-t (Moth.K337).

{sv. dial., no. kr'mg," oldn. kringr, egl.: ring,

kreds, mnt. krink, mht. krinc
; jf. jy., ænyd.

krings, rand, kreds, samt II. kring, Krins,
I. Kringle, II. kringle; sml. ogs. kræng,
krænge; GJ, sj. || om anv. i stednavne jf.

10 DSt.1922.27. Samsø8Stednavne.(1922).105)
(rund) kreds. Moth.K337. *(fader havde)
samlet de tusind Ting

|
til os over al Jor-

dens Kling. Jørg.BM.16. II. kring:, «^v-

og præp. [kreii'] (ænyd., sv., no. kring; egl.

(jf. t ikring (Moth.i9), sjæll. rundikring
(OrdbS.), oldn. ikring, samt omkringj oblik.

af I. Kring) 1) f som adv.; i forb. kring
om, omkring; rundt om. *Trende Strøm-
me,

I
Belt, Middelfart, og Øresund, | Som

20 kring om Riget svømme. Reenb.1.428. jf.
VSO. 2) (poet., arkais.) som præp.: (rundt)
om; omkring. *Midt paa, tværs om, og
kring din Hage. Bagges. V.271. *De Bukke
rundt kan kiøre

|
Kring Jorden Asa-Thor.

Oehl.NG.9. *Han slaaer sine Arme kring
hendes Liv. PaIM.Poes.II.333. *kring Min-
dets Yælå. HøjskBl.l894.13S0. Fredsbladet.
1904.89.

in. kring:, adj. se kræng.
30 kring:-, i ssgr. ['krei|-] (dial. kræng-,

se kringsko^. (næsten tun hos sprogrensere

og i ord, der er laant fra ell. dannet efter

sv. og no.) til I. Kring ell. II. kring (jf.
Kringesyge^; især i ssgr., hvis 2. led er et

verbum (part. ell. vbs.); eksempelvis kan an-
føres (foruden de ndf. paa alfabetisk plads
medtagne; se ogs.VSO. og D&H.) : de krin g-

b o ende Folkeslag. IngvBond.JB.347. Bi-
bliothekets i en Fiirkant kringbygge-

40de Gaard. Molb. Om offentlige Bibliotheker.

(1829). 126. *At kringgive (byer) med
Muur. Meisling.Overs.afVirgils bucoliskeDig-
te. (1817). 30. Ulm, Konstanz og andre
kringliggende Byer. AErslev. Ørneklip-
pen.lT(1906).17. kringløbende Trappe-
opgange (i et taarn).IngvBond.JB.328.

I. Kring:el, en. se I. Kringle.
n. Kringel, subst. se Kran gel.

Kring:eT-, i ssgr. (jf. sv.kringel-, isl.

50 kringil-; sml. ogs. ænyd. og dial. kringel, adj.,

krummet, forkert (Moth.K337. VSO. OrdbS.
(Fyn)); sml. Kringle-, Krinkel-; sj.) til I.

Kringle (I. Kringel) 1. -bane, en. (sj.;jf.
Krinkelvej j. fordi man ikke kan taale at
springe ned fra Rundetaarn, behøver man
jo ikke at lide nogen Men, fordi man
gaar ned ad Kringelbanen indeni. JakKnu.
(Tilsk.1909.L132). f -bng:t, en. (hvad der
danner en) slynget, snoet krumning, bøjning.

60 Gram.Nucleus.1729. De smaa Tarme, lig-

5ende i Kringelbugter. KSelskSkr.X.167.
Baden.LatL.ll.457. -driver, en. (glda.

d. 8.; foræld.) dagdriver; landstryger; ogs.:

snyltegæst. Moth.K338. Leth.(1800). VSO.
TroelsL.U.170. ThitJens.AB.17.
se Krinkelgang. -g:arn

B.17. -eane, en.

, et. (jisk.) d. 8. 8.
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Bø]\egSLTn..Neckelmann.Rander8J.(1833).46.
Fiskeriudv.(1874).Bilag.II.28. -horn, et.

(vel af -hornet; sml. jy. krimmelhorn som
konavn (Feilb.II.297); dial.) krumt, snoet

ell. spiralformet horn (1). (koen) var gam-
mel og havde Kringelhorn, der pegede
ind imod dens Øjne. AndNx.PE.1.61. -hor-
net, adj. {sml, ænyd. og dial. krimmelhor-
net (Kalk.IL627. Feilb.II.297); dial.) som
har kringelhorn. Langebek.Lex.É335a. MO. lo

Den ene Ko var iLringelhornet. Børd.RH.
172. Feilb. i substantivisk anv.: den Krin-
gelhornede ruskede han i de forvredne
B.orn.Skjoldb.JJ.24. -krofi:, -krog:e,
-krogeri, -kro^ret, se Krinkel-krog
osv. -sti, -vej, se Krinkel-sti, -vej. -vod,
et. (fisk.; nu 1. br.) d. s. s. Kratvod. Fiskeri-

udv.(1874).Bilag.II.6. Drechsel.Saltvfisk.53.

t ILring^e-syffe, en. (til I. Kring ; sml.

SV. kringsjuka, oldn. kringlusott samt Rin- 20

g(e)syge) drejesyge. Abildg&Viborg.F.lOl.
„i Sielland«. CGÉafn.(PhysBiblI.256).
K.rin8:-g:aard, en. (jf. -have; dial.)

lille, indelukket ell. indhegnet plads ell. have
foran beboelseshuset. Westenholtz.A.49. VSO.
MDL. Foran Vinduerne i Gaarden var
et lille Indelukke med Kampesten, kal-

det Kringgaarden. JVJens.HH.199. Feilb.

t -have, en. (ænyd. d. s. (JySaml.3B.III.
24); jf. -gaard) indelukket, indhegnet have. 30

YSO.
I. Kringle, en. ['kreixla] (uden for dial.

nu sj. (arkais.) Kringél. ['kreii'(a)l] VSO.
FMøll.1.93. Bønnelycke.F.lle. jf. Moth.K
337 samt Feilb.; sml. ogs. Kringel i sted-

navne, se DSt.1922.27. Postadressebog.

^

(1921).713f.). flt.'T. (æia.kringlæ, kryng-
læ (Harp.Kr.66.152), sy.kringla, no. kringle
(dial. kringla, f, kringel, m.), oldn.kringlsi;

af I. Kring; jf. Krinkel) 40

1) (nu kun dial.) bugt(ning); krum-
ning; kreds. Moth.K337. *Liimfiordens
Bugt og Kringler. Tychon. Vers. 334. de
mange Stene (paa tingstedet) laae i en
Kringle. PMøll. 1.173. Jo flere Kringler,
o: Bugter, man kan sætte Garnene i, desto
flere (hornfisk) kan man gjøre Regning
paa at fange. Tidsskr. f. Fiskeri. 1874. 317.
Feilb.

II
i videre anv., om (kredsrundt) af-

grænset omraade; kreds (3). *A1 Ver- 50

dens Kringel og snurrige Bold . . |
Vil

jeg rigtig bese. PMøll.L93. Feilb. i sted-

navne: DSt.1922.27. Postadressebog."^(1921).

713f.
2) (lille) stykke bagværk ell. kage, af

form som en ring ell. (nu især) som 2
sammenhængende ell. sammenslyngede ringe.

Moth.K337. Holb.Paars.318. Kringler elier

Kauringer. De kgl.Laugs-Artikler til 1730. 1.

476. Bagerlauget gav en stor Kringle til 60

Priis. Hauch.I1.131. Winth.IV.45. *Der bor
en Bager paa Nørregade;

| han bager
Kringler og Julekage. ^ørneWm.I.i^. Const.
Kogeb.^(1920).304.

||
(nu 1. br.) i sammenlig-

ninger, om noget ringe, ubetydeligt, hvis
nogen af jer understaaer sig at føre saa

meget som en Kringle tU Staden, skal I

have med mig at hGsii\\Q.Holb.TJl.III.7.

*En Lampe og et udstrakt Kongerige!
|

Det er det samme, som jeg vilde sige:
j

En Skammel — og en Sopha silkeblød,
|

En Kringle — og et stort Huusbagerbrødl
Oehl.I.147.

II
talem. (jf. u. Hvedebrød 2

slutn.; nu næppe br.): det er som tre
kringler for en skilling, om en alm.

fastsat pris. „Din Slyngel, skulde jeg (o:

en skøge) lå mig nøje med 28 Skilling." —
„Det er jo dend gamle Priis, det er jo

ligesom 3 Kringler for 1 Skilling." Holb.
IIJ.V.IO. jf.: Naar det rygtes, at jeg hos
en Bager lader mig nøye med 2 Kring-
ler for en Skilling, da han giver andre
tre, vil en Brygger ey heller give mig
fuldt Maal. sa.Ep.1.282.

3) overf., om genstande af form som
en kringle (2) ell. af en snørklet, snoet form.
lille Marie . . var bleven stor med svære
Lemmer og Haaret i en Kringle. Wied.BS.
280. Navnet Wombwell var sprunget ud i

luende Guldskrift midt i de groteske Snørk-
ler og gyldne Kringler. JVJen8.NH.33.

\\

(jf. Kringle-sving, -værk; fagl). I Træ-
skæreriet genfinder vi (ca. 1650) Kringle-
værket som dominerende Motiv i Alter-
tavler, som f. Eks. den i Holmens Kirke
. . Her er „Kringlerne" eller „Høvlspaa-
nerne", som man ogsaa kunde ligne dem
ved, besatte med „Bruskknuder". jPrPot^Z-

sen.MH.I.103. || spec: bagerskilt af form som
en kringle; bagerkringle, man seer . .

Bagere . . at boe udi Huse, som man kunde
tage for Palatser, hvis Dørrene ikke vare
tegnede med . . forgyldte Kringler. Holb.
Ep.II.419. Bagges.L.1.311. Feilb.

\\
(skol;

1. br.) karakteren 0. Drengen fik en Kringle
for sin Historie. D&H.

\\
(barnespr. ell spøg.)

om ekskrement. D&H.
4) (dial.) ring- ell. kringleformet fedtsam-

ling paa overfladen af (varm) (kød)suppe
olgn.; fedtkringle. Moth.K337. VSO. om
Middagen fik vi fersk Suppe . . Først
satte de Vand paa, og, naar det kogte,
kom de saa meget Smør paa, at det satte

Kringler. Feilb.BL.19.
\\ f talem. komme

kringler paa suppen ('soddet. Moth.
S987. VSO.VI.597), (jf. Bolle sp.962^Ksige
sp. 1068^'') komme med omsvøb, udflugter (fx.

for at formilde det stødende i en haard ytring).

Imidlertid vil jeg uden at komme alle

disse Kringler paa Suppen bede min Herre
. . at hielpe og staae Deres Velbyrdighed
hie.Biehl.DQ.IV.48. (iron.:) Det skal vel
giøre Kringler paa Soddet (o: det skal

vel giøre Sagen god). Langebek.Lex.K334c.

5) (^Ida. d. s. (DgF.1.104); poet. ell. ar-

kais.) sporehjul (jf. Guldkringlej. (svær-

det) løb omkring i Sigvards Haand, som
Kringlen udi Spore. Oehl.HK.119. *spore
med Kringle

|
De knejsende Ylesie.Grundtv.

PS.IV.482. *Sæt dem (o: hestene) i Siden
de Kringler af Gnlå.JPJac.I.321.

II. kring^le, v. ['kreiila] -ede. {ænyd.

\
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d.8., 8v. dial. kringla, no. kringle; af I.

Kringle (ell. I. Kring); jf. kringlet samt
krinkle; uden for dial. CP, 1. br.) 1) intr.:

forløbe i, forme sig i ell. danne kredse,
buer, krumninger, snørkler osv. MO.
(han) kløede sig længe eftertænksom bag
Ørene; de kringlede som Konkylier og
var fulde af Haarvækst. Fleuron.KO.181. de
gamle Veje . . kringler i mange Bugtninger
af Sted fra Landsby til Landsby. Sdjyll.170.

jf. Feilb.
II
(nu næppe br.) overf.: gaa bag-

veje, snigveje; intrigere. Han har længe
gaaet og kringlet for at faae sin Søn an-
taget paa Rosenborg Driveri. (Hørt af en
Gartner). Zrevm. H (nu næppe br.) upers., i

forb. det kringler for øjnene, det lø-

ber rundt for en. Moth.K338. VSO. D&H.
2) trans. 2.1) give en kredsrund, kringle-
lignende, snørklet form. Moth.K338.
VSO. jf.: dansk Handelskorrespondance,
hvis stereotypeVendinger hun kringlede
af med den smukkeste, mest upersonlige
RsLSinåskntt.VBergstrøm.HN.llS. || især refl.:

sno sig; oftest m. flg. adv. *Ligge på Søen
midt i Solen,

|
kringle sig som en Kat

på Totten. Blaum.Sib.57. paa hans mere
end velformede Bag . . havde hans tro

Følgesvend, Mira, en lille, abelignende
Terrier, kringlet sig ssimmeJi.Wied.S.101.
Røgen fra Piben og Kaffen kringlede sig
rundt i hinsLnåen. NJeppesen.HT.91. 2.2)

(sj.) danne ell. beskrive en bue omkring; om-
ringe; omgive. *Vandet, der kringler
Næsset. Aakj.SV.ILllé.
Krinsle- , i ssgr. (jf. Kringel-j til I.

Kringle (især i bet. 2); fx. (foruden de ndf.
an/ørfej Kringle-dej (g), -form, -plade, -fra,
et. [2] (nu næppe br. i rigsspr.) frø afkom-
men, som anvendes til (kommens)kringler.
JTusch.39P. FolkLægem.III.62. -stil, en.

[3] (jf- -sving, -værk; sj., nedsæt ). denne
snurrigt vredne Kringlestil (o; hos en
forfatter). KnudPouls.(Pol.^Vul926.6.sp.4).
-sving, et. [3] (jf. -stil, -værk; /. br., ned-
sæt.) om (brusk)barokstilens kunstige, snoede
udskæringer. FrPoulsen.MH.I.lOé.
kringlet, adj. ['kreixla^] {ænyd. d. s.,

jf glda.K.Tinglakt (efter fsv. kringlotterj,
no. kringlet, oldn. kringlottr; jf. ty. kringe-
lig (-licht); til I. Kringle {\)\ jf. IL kringle
samt krinklet; l.br) cirkel- ell. spiral-
formet; snoet; snørklet. Moth.K338. *Sm
Hat Hånd Løsser, og slaaer ud

| I Tuu-
sind Kringled Kruser. Cit.l708.(NkS4''821.
88). *(koens) venstre Øje trues af det kring-
lede Horn. Aakj.SV.I.285(jf. Kringelhorn;.
Han . . skar Træskeer . . forfærdigede Træ-
boller . . af kringlet Birkerod. JVJens.NO.
247. *kringlede Gader

|
og smaabitte Ha-

ver. iV^J"cp;?esen.4r.48.
II

(sj., nedsæt.) sær;
vanskelig at have at gøre med. Skuespil-
lerinden er ikke glad for en Rolle, hun
afgiver den — og hun maa høre, hun er
krukket eller — kringlet. BerlTid.^Vsl 921.
M.3.sp.5.

Kringle-vej, en. [1] (sj.) d.s.s.Krin-

kelvej. Han fulgte først Landsbyens Kring-
levej e.iV^Je;?i;e8m.6r^.ii4. -vrider, en.

[2] (spøg.) bager. Font.Sk.233. KLars.Sol-
datspr.32. Riget.ya913.2.sp.4. -værk, et.

[1] («i-; jf- -sving;. Vi møder Bruskstilen
i Arkitekturen, hvor de gamle Volutmo-
tiver bliver til Kringleværk. FrPoulsen.
MH.I.103.
t Kring-linie, en. krum linie; spiral,

io vAph.(1759). VSO. -»lLO,v.(bornh. kræng-,
CFMortens.SV.30.140. jf. Esp.447). (dial.)

sko (en hest) paa alle fire fødder; især i

perf. part. (brugt som adj.). Moth.K337.
En kringskoet Rest. Langebek. Lex. K334c.
S&B. Skattegraveren.1884.L38. Feilb. Esp.
447. O -skne, et. (jf. -syn; hos sprog-
rensere) vidt udsyn (til alle sider) fra et

højtliggende sted. FlensbA.''/iil896.2.8p.l.

Bregninge Kirke med det sjældne Kring-
20 skue fra Taarnet. Fredsbladet.1897.52. F

Holm.FraBjerge og HattingHerreder.(l922).
10.

II overf. HDahl(Skolebladet.'/6l896.1.sp.4).

CO -syn, et. (hos sprogrensere) d. s. høje
Bakker med vidt Kringsyn. AarhusFolke-
blad.^/nl889.2.sp.5. overf.: HDahl.(Skolebla-
det.^/sl896.1.sp.5). -sætte, v. vbs. -ning
(Birkedal. En folkelig Julegave. (1872). 74.

Brandes. Cæs.LL 213). (oftest i perf. part;
uden for dial. kun O, især hos sprogrensere),

30 1) sætte ell. stille i kreds. VSO. De kring-
satte Pæle. MO. 2) omgive ell. indeslutte i

en kreds; omringe. VSO. et træ midt i byen,
kringsat med store stene. FrHamm.Nor-
dens ældste digt. (1876).50. en dyb Brønd,
kringsat for oven, for at hindre Udskri-
den, med f. Eks. et stort Vinfad. TroelsL.
LL.57. OrdbS.(Møn, Loll.-Falster). \\ overf.:

omringe for at fange ell. indtage; belejre.

Ps.ll8.11(Lindberg). Napoleons Krigshære
40 kringsatte Hsimborg.RøjskBl.1882.713. Se-

nere blev Borgen kringsat af Kongens
Folk. FHolm.FraBjerge ogHattingHerreder.
(1922). 110. t -vej, en. (jf. Kringle-,
Krinkelvejj vej, som gaar i bugter, slyng-
ninger; ogs.: omvej; overf: vidtløftig, be-

sværlig fremgangsmaade. Moth.K337. Ghram.
Nucleus.24. Ved slig en vidtløftig Kring-
Vey søger den sindrige Hr. Forfatter at

komme paa den rette alfare Vey til Rys-
so \a.nå. LTid.1741.765.

Krinkel, en. [^krei\'g(9)l] flt. krinkler.

(ænyd. d. s., nt. hoU. krinkel, krumning, slyng-

ning, eng. crinkle, krølle, krusning olgn.;

sideform til I. Kringle, jf. krinkle, krinklet;

uden for dial. kun 03, 1. br.) bugtning;
krumning; især i flt., om hvad der gaar
i bugtninger, krumninger, i snørkler
og sving, forløber paa en indviklet
maade olgn. Moth.K338. han (kom) til at

60 tænke paa, hvor underlig en Kurve han
beskrev i Rummet, han tænkte sig Linien
lagt i alle Krinkler og Snoninger. JVJens.
EE.76. *Der laa i min Drøm en evinde-
lig Krinkel af GsLåer.HAhlmann.P.27.

\\

i /"orft. krinkler og kroge, krinkelkroge.

Bagges.V.233. Ikke det svageste Forsøg

XI. Rentrykt ^s/s 1929 26
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er der gjort paa at komme ind i denne
mie Hjærnes (o: et barns) Krinkler og
Kroge. ESkram.(FoWiil901.1.sp.8). (byg-
ninger ligger) som strøet i uorden ud over
denne baggård, så der bliver desto flere

hemmelige krinkler og mørke kroge. iV^A

Jensen. Ventetider.i1926).215. Feilb.(u. krin-
kelkrogj. Krinkel-, i ssgr. (nu især
dial. Kringel-, se Krinkel-gang, -krog, -kro-
geri, -kroget, -sti, -vej^. til Krinkel. -ga-
de, en. (jf. -gsing osv.; især i flt.; l.or).

AlbDam. Mellem de to Søer. (1 906). 133. den
venlige Rønne By med de morsomme
Krinkelgader. KvBU^ia913.1.sp.3. -grang,
en. (sj. Kringel-. Elskovs Kringelgang.
IngvBond.( bogtitel.1895). CKoch.(DTidsskr.
1900.654)). {ænyd. d. s. i bet. „kredsløb, om-
løb'^; 1. br.) især i flt, om krogede, bugtede

gange, veje osv. (jf. -gade, -gyde, -sti, -vejj.

(labyrintens) regelløse, i allebaande Vink-
ler og Bugter fremløbende Krinkelgange.
Bagges.L.I.iii. disse snevre, ubeboede,
solforladte Krinkelgange. Pont. F. I. 302.
-gyde, en. (jf. -gang osv.; især i flt.; 1. br.).

*Fortidens Brosten slumrer i smalle Krin-
kelgyder. SMich.B.109. DagNjjh.^hl922.8.
sp.4. -krog, en. (nu især dial. Kringel-.

Wadsk.(JFriis.)()()()(7^). Grundtv.Saxo.
111.332. Bredahl.VI.181. H.CAnd.IY.340.
Tilsk.1910.1.263. OrdbS.(Falster)), sted, som
ligger afsides, som man naar til gennem en
kroget, vildsom gang, ad en omvej olgn.; af-
sides krog; i flt. ogs. om lokalitet med krogede,

vildsomme gader, veje osv., bortgemte ell. van-
skelig tilgængelige rum olgn. (jf. -vtslsl). Moth.
K338. denne Biergbyes underlige Krinkel-
kroge. JSa^^es.Z) 7.JX5 7. komme hjemme
fra sin egen Krinkelkrog, gaae med Skib,
der ogsaa er et Slags Krinkelkrog. BCAnd.
VI.300. (loftet) hvor der er Krinkelkroge
og mørke Steder. Stuck.F0.14. en skum-
mel Krinkelkrog nede ved Foden af Kirke-
mviTen.JVJens.lM.122. Feilb. OrdbS.(sjæll.).

I| overf. Pram.(Rahb.LB.I.473). følge alle
hans Tankers Krinkelkroge. D&H. spec.

(nu næppe br.): omsvøb (som forhaler en
sag, gør den indviklet osv.); omvej. Moth.
K338. Gaae lige til Tingen uden videre
Omsvøb, Krinkelkroge eller Hvishvas.
Biehl.DQ.IV.125. smst.III.41. Bredahl.VI.
181. -kroge, v. (til -krog; sj.) refl.: bugte,

sno sig. (vejene) kringelkrogede . . sig
frem over det høje Land efter Under-
lagets Luner. Aakj.HS.363. -krogeri, et.

(jf. -krog, -kroge; sj.) om (bevægelse i) smaa
bugtninger olgn.; overf., om smaa, ubetyde-
lige hændelser, intriger olgn. Livets Pud-
seerligheder. Tilfældigheder, K ringe 1

-

krogerier. Kierk.IV.419. Krinkel-: smst.
VI.61. -kroget, adj. (til -krog; jf. -kroge;
1. br.). kringel-: vAph.(1759). Én smal og
kringelkroget Trappe. DagNyh.^Vs 1928.
8ønd.9.sp.2. krinkelkrogede Stier. GZacZ-

kow.Cement.(overs.l927).18. overf.: alle klare
Linjer er overmalede med Fluebensskrift,
alle lige Tankegange gjort om til krinkel-

krogede Smug.Til8k.1906.699. -sti, en.(8j.;

jf.-gang osv.). Før gik jeg ad Kringei-
stier og tændte Baal paa alle Skrænter,
AaBerntsen. En Daares Visdom. (1927). 54,

-vej, en. (sj. Kringel-. Grundtv.SS.lI.125).
vej, som gaar i mange bugter, sving; kroget^

snørklet vej (jf. -gade, -gyde, -stij. Grundtv.
Saxo.1.55. Hun udfandt helt andre Stier

og Krinkelveje til Collegiatadomen end
10 den vante (jf2ing.SMich.Gio.47. De kolde

Jævndøgnstider kom med uroligt Vejr .

,

Strømmene vandrede i Fjorden ad man-
ge Luners Krmke\we\e. JVJens. EE. 194.

t -vraa, en. d. s. s. -krog. JKaalund.Møen.
(1722).A3v.

krinkle, v. ['kreii^Za] -ede. (n^. krin-
keln, rynke, holl. krinkelen, sno, dreje sig,

eng. crinkle
; jf. no. dial. krinka, gaa i bug-

ter, eng. dial. crink, bøje, tvinde; af Krin-
20 kel; jf. IL kringle; dial.) 1) intr., om ure-
gelmæssig gang, løb (hvor man er ved at

miste fodfæste, faa overbalance olgn.). *vi

krinkler og snubler, hvor Sneen er sprød.
NJeppesen.GS.29. *Pigerne krinkler paa
Isen

I

med Hvin saa glade og skingre.
sa.AT.68. jf. Feilb. 2) trans.: give en uregel-

mæssig, bugtet form; især refl. (m. tilknyt-

ning til Krinkelgade osv.), om vej, gade
olgn.: bugte, sno sig (paa en indvikletf

30 vildsom maade). den brede Kørevej , der
krinklede sine Snese af Spor ud og ind.

JVJens.SS.Ul. Vejen . . krinklede sig frem
mellem velholdte Gaarde og frodige Mar-
ker. EErichs. Det røde Automobil. (1916).135.

Forvild dig i de hundrede Gyder, der
krinkler sig gennem Latinerkvarterets Re-
ster. HSeedorf. (DagNyh.^'Ve 1927. 9. sp.l),

krinklet, adj. [^krei\glQt] (jy. krinkleret

Feilb.). {til Krinkel;}'/. kringlet; især dial.)

40 som har en uregelmæssig, bugtet, kro-
get, snoet form; især (jf. Krinkelgade
osv.) om vej, gade olgn. En krinklet Vin-
deltrappe bugtede sig oj^eiter. RSchmidt.
SS.17. alle Fængslets krinklede Gange.
SMich.Va.275. de krinklede dybe Hede-
veje. JVJens.A.II.201. (schwabacherskrif-
ten) er kun sort og krinklet. Aarbogf.Bog-
venner.1918.187.

Krinoline, en. [krino-, kreno'li-na]

50 flt. -r. {fra fr. crinoline; °af lat. crinis, haar,

og linum, hør, lin) 1) (foræld.) egl. om stive

skørter af hestehaar, der fik nederdelen

til at strutte ud; kurve- ell. halvkugle-
formet skelet af fiskeben, staalfjedre olgn.,

som var paa mode en tid efter midten af
19. aarh. og blev baaret af kvinder under
skørtet (skørterne) for at holde dette (disse)

udspændt(e); ogs. i videre anv., om det skørt

ell. hele den kvindedragt, som hørte dertil;

60 undertide7i (hist., men ikke anv. i samtiden)

om lign. dragt i 16. aarh. (vertugaler) og

18. aarh. (fiskebensskørter olgn.). *Frem tog
hun saa et Skridt, — da dirred

|
Ret ar-

tigt hendes Crinoline. Winth.XI.ll. (klæd-

ningsstykket) saae ud som en Stormklokke,
men af Linned, spændt ud med Staal-
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traad eller Spanskrør. Det var . . Crino-

linen. HCAnd.lX.264. VortHj.II3.62. Bøn-
nelycke.KP.54. Folkedragter.147.186if. (me-

ton.:) „hvad er han bleven til?" — „Til

Slave af en Krinoline!" ARecke.EnOldgeselL

(1860).107.
II
uegl. Hønsene søgte Skygge ..

under Stikkelsbærbuskenes grønne, svul-

mende Krinoliner. KnudPouls.BD.74. 2)

overf. 2.1) (fagl.; nu l.hr.) klokkeformet
porcelæn sisolator. AarhMor8.1927.8. jf. lo

8mst.7. 2.2) jærnstel i en kværn, over-
trukket med flonel olgn. (Krinolinebe-
træk), der danner et filter, som forhindrer

en gennem kværnen sendt, tørrende luftstrøm

i at føre melpartikler med. OrdhS.
Krins, en. [kren's] flt. -e ell. (dial.) -er

(jf. Feilb.). {glda. krinds, krends (Kalk.II.

623), no. krins, jf. sv. dial. krindsa; mulig-
vis sa. ord somjy., ænyd.]i.im&s (se I. Kringl;

jf. dog no. dial. krint, rund, trind, krinta, 20

lille, rund skive; sml. fuldkrinset; uden for
dial. især poet. og arkais.) (rund)kred8;
ring (jf. Halvkrins^; ofte i forb. i krins.
Nogle binde (haaret) i en Krinds tilsam-
men bag liRSi. Reiser. IV. 303. (han) har
sorte Krindse omkring Øinene og over-
alt i Ansigtet. Skuesp.IX.261. *0m Arne-
stedet

I

Vi sankes da i venlig Krinds.
Grundtv.PS.II.78. *Ræd han blev for den
sluttede Krinds af de modige Tioer.Wilst. 30

Il.V.v.623. MDL. en stor Krins af kon-
centriske Lysringe virrede og skjalv i

evig Dans paa den revnede Loftsbjælke.
Aakj. FB. 79. Gravl. E. 126. Ealleby. 180.
Thorsen. 154. Feilb. || om dyrekredsen.
Grundtv.SS.IV.274. jf: *Saa sidde de (o:

guderne), en ordnet Stiernekrinds, i

Ring
I
Paa Skyen. Oehl.BG.186. \\ i forb.

slaa krins, slaa kreds. TBruun.VII.219.
Rahb.Skuesp.1.48. Kristne og Hedninge 40

sloge Krinds om Liget og kvade i Kor.
Grundtv.Udv.1.233. det Højdedrag, der
imod Øst slaar sin Krins om Landsbyen.
Aakj.FJ.163. || i best. f, som navn (fra ca.

1680-1747 og efter 1916) paa (den kreds-
runde beplantning paa) runddelen midtpaa
Kongens Nytorv i Kbh. CPRothe.MQ.L167.
Posthuusfeiden (erkendtes) snart for et kort
Recidiv af en gammel Syge, der alt fra
Jacob von Thyboes og Stygotius's Dage, 50

eller rettere fra Duellerne i Krindsen pe-
riodisk havde grasseret her. Rahb.E.IV.
202. Leop.EB.261. BT.^^kl922.17.sp.2. om
tilsvarende udenl. forhold: ved Krindsen i

liyåe]^sirk.Rahb.(Shiesp.XII.369).
\\ i videre

anv., om (kredsrundt) afgrænset om-
raade; kreds (3). *Verdens Krins og
runde Bold. Grundtv.PSJII.37 9. krinse,
V. (til Krins; dial.) kredse. Feilb. jf.'må-
krinse. 60

Krippel-hoTed, -kop, se Kryppel-
hoved, -kop.
L Krise, en. ["krrsa] (nu 1. br. uden for

med.: Krisis (ofte skrevet Crisis;. ['kri-sis]
Holb.Skiemt.)(lv. FrSneed.1.295. Toåe.Vl.
19. Kierk.XI.139. CSPet.Litt.1.640. Klinisk

Ordbog.(1921).130. hertil f lat.-gr. kasusbøj-
ning, fx. akk. krisin (crisin) osv. Holb.
Skiemt.)(6v. Luxd.Dagb.1.396). flt. -r. (ty.

krise, krisis, fr. crise; af lat. crisis, gr.
krisis, afgørelse, dom, bedømmelse; jf. Kri-
tik, kritisk osv.

|| formen Krise næppe før
beg. af 19. aarh.) 1) f prøvelse; under-
søgelse; kritik. Den 3die (satire) er en
Crisis over Peder Paarses Historie. Holb.
Skiemt.)(lv. Hvis Nouvellisten udi et andet
Skrift hafde criticeret saaledes, skulde jeg
aldrig have dyppet Pen i Blek, for at be-
svare saadan Cfensure, men, saasom det
skeer udi publiqve Tidender . . vil jeg
med Fliid examinere hans Crisin. smst.)(6v.

2) trin ell. tidspunkt i et forholds, en sags
(osv.) forløb ell. udvikling, hvor der indtræ-
der en afgørende, endelig forandring; af-
gørende vendepunkt; egl. m. h. t. sygdomme,
nu ogs. m. h. t. økonomiske forhold; især: af-
gørende vendepunkt i en sygdoms forløb,

i vanskelige ell. usikre sociale ell. økonomiske
tilstande olgn. Alting er i en Crisi til Hove.
Holck nær ved at falde i Disgrace. Luxd.
Dagb.1.396. Sygdommens Crisis, som de
mene at skulle komme ved den 15de Dag
. . lever han til da, troe de nok, at den
kæmpende Natur vil kunne sejre. PO
Brøndst.B.113. *det har ingen Fare

| Med
Herrens Hjelpl det var en liden Crise,

|

Skjøndt rigtig nok med heelt betænkelige
|

Symptomer. Blich.(1920).VL191. Kierk.X.
323. ny Forhøielse af Tolden i Danmark
. . hidførte en Krisis i Begyndelsen af
Aaret 1520. CPalM.0.423. Den hele Natur
deltager hos (Chr. Winther) i de Kriser
(Brandes. 11.41: Afgørelser), der ramme
menneskelig Elskov.Brandes.DD.209. (jeg)

var falden i en haard Sygdom, der ogsaa
blev en aandelig Krise. Schand.UM. 295.
Hage.*95. jf. Erhvervs- (SaUXIV.682),
Handels- (Sibb. II. 6. Krak. Tidstavler.

(1923).49), Industri- (D&H.), Kredit-
(SaUXIV.682), Minister- (s. d.), Penge-
(s. d.), Verdenskrise (SaUXIV.682).
II. krise, v. ['krisa] -ede. (nydann. til I.

Krise 2; jf. ty. Ijriseln; især i avis-spr.)

upers. det kriser, det trækker op, tegner
til en krise; der indtræffer en krise. JyllP.
^l\ol918.2.sp.l. Det er ikke en sund Bank,
der er bragt i Vanskeligheder, fordi det
krisede for dens Hovedforbindelse. -SeW
Tid.yiol928.Aft.l0.sp.l. Krise-fond, en,
et. [1.2] et af en arbejdsløshedskasse oprettet

fond, af hvis midler aer under ekstraordinær
stor arbejdsløshed kan udredes understøttelse

ud over den normale tid. LovNr.l5Phl927.
§19. -kasse, en. [1.2] d. s. PoVia929.
4.sp.3.

Krisis, en. se I. Krise.
krisk, adj. se 11. krigsk.

t krisle, v. -ede. (jf. no. krisle samt
ty. kritzeln, kradse, skrive gnidret, ty. dial.

chritzlen, ridse; egl. sa. ord som no. dial.

kritla, krille, klø; jf. kritte) 1) krille; klø.
Den slimige Materie, hvormed Halsen er
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opfyldt, saa og Betændelsen selv i denne
Deel, som ved at krisle . . foraarsage, at

nogle Syge klage over bestandig Drivt til

at brekke s\g.JBang.S.127. en ulden Bryst-
dug (befordrer) ved sin gelinde priklende
eller krislende Kraft . . Uddunstningen.
NyeSamling af det No. VidenskabersSelskabs
Skrifter.L(l?84).239. mange taale (ikke)

den Krislen i Halsen, som denne Smøren
(o: pensling) foraarsager. Millertz.Radesy-
gensNatur.(1799).70. 2) skrive gnidret,
smaat; kradse. At de Linier og Figurer,
som udtrykke Tanker: den rette Linie,

Cirkelen . . have noget tilfredsstillende,

maa Enhver føle; men sikkrest og skar-

Sest føles det, naar man sammenligner
em med tankeløst henkridslede Stre-

ger. 0rst.III.156.

Krisle-jærn, et. se Krøseljærn.
kriispe, v. ['kresbal -ede. (vel gennem

ty. (jf. mht. krispen, holl.kerspeiij ew^.crispj

fra fr. crisper, rynke, kruse; af lat. crispare,

til crispus, krøllet; jf. krispie) frembringe
striber i (noget). Moth.K348. VSO. \\ nu
især (garv.) d. s. s. krispie. SaVXIY.68é.
Krispel-, issgr.(\ Krisple-^. {efter ty.'kxis-

pel-; garv.) til krispie. -bræt, et. ('-bræd-

(d)e. JFBergs.G.30). kardæsklignende red-

skab, som anvendes ved krispling (jf. Kruse-
bræt;. Krisp le-iJF^er.^s.G.m Krisp el-.

OpfB.^VI.417. OpfB.ni.318. f -liolt, en.

<2.s. Krisp el-: F/SO. -træ, et. <Z. s. Krisp-
ie-: JFBergs.G.30. Krispel-: Moth.K348.
Larsen, krispie, v. ['kresbla] -ede. vbs.

-Ing ( VSO.). {fra ty. krispeln, holl. krisp e-

len, jf. krispe; garv.) opkruse narven
(ved at bøje læderet med narven indad og
forskyde den derved dannede fold parallelt

med sig selv). Man krispier Kiødsiden (af
en hud) fra Halen til Hovedet og paa tværs.
JFBergs. G. 356. Larsen. SaU XIV. 684.
Krispie-, i ssgr. se Krispel-.
krissemisse, v. se kissemisse.
I. Krist, propr. (i bet. 2: en^. [kres(i]

flt. (i bet. 2) -er. {run. Krist(r), oldn. Kristr,

eng. Christ, ty. Christ; a/'Kristus; j/. Anti-,
Endekrist samt II. Krist) 1) (især i relig.

poesi) som propr.: Kristus. Moth.K348.
Krist stod op af Døde. Grundtv.SS.IIL220.
•Bevar os, Christ I Der kommer han. Heib.
Poet.1.113. ThorLa. Nogle Folkeviser. (overs.
1878).66.

II
Krist give, se w. I. give 3.4.

Krist signe, se signe, (den) herre
Krist, se Herre sp. 12^^^-; jf. ogs.: *Du
lille, søde Fugl paa Kvist,

|
skal ogsaa

Du med Herre Krist
( ind i hans Have

lukkes ? Bønnelycke. KP. 60. den hvide
Krist, se H. hvid 3. 2) (bibl.) person,
som udgiver sig for at være Kristus.
der vil opstaae falske Christer og falske
Propheter. Matth.24. 24 (Lindberg), falske
Krister (1819: Christi). Marc.l3.22(1907).

II. \ Krist, en. [krest^] {fra ty. christ,

af ænht. criste{n) , egV sa ord. som IL kri-
sten;

J/". Kristinde) kristent menneske;
kristen (I). Bagges.IL104. *0m han, som

Hedning, eller Christ,
|
Dig bander eller

kiæledægger. smsi.206.

Kristal ofl., se Krystal osv.

Krist-byrd, en. [I.l] (nu næppe br.) i

forb. som efter k ristbyrd, efter Kristi

fødsel (jf. u. Kristus 1). Bagges.L.I.llO (se

u. Byrd 1.2^. Aar efter Christbyrd et tu-

sinde otte hundrede og fire. POBrøndst.
B.76.

10 kristelig;, adj. ['kresdali] (f kristlig.

LTid.1728.237). adv. -t ell (1. br.) d. s. (Salm
Sj.351.1. Holb.Paars.26. Oehl.XXXIL120.
j'akSchmidtSP.152) ell. (f) -en (Moth.K348.
Slange.ChrIV.453. Biehl.DQ.U.92. JPJac.
(1924).1.20). {glda. cristelik (GldaKrøn.35),
oldn. kristiligr, ty. christlich, oeng. cristlic,

jf. oldn. kristinligr, ænht. christenlich, oht.

christenlih; til Kristus ell. H. kristen)

1) (især relig.) som er grundet af , har
20 sit udspring fra Jesus Kristus, byg-
ger paa, er (betydnings)be8temt ved ell.

i overensstemmelse med Kristi lære ell.

kristendommen fj/". H. kristen 1). spaae,
viise igien, løse og binde Fanden, og an-
det deslige, som i Christelige Lover er
forbudet. Holb.UHR.Ll. den christelige

Religion forbyder, at berøve sig selv Livet
for (o: før) Tiden. Bagges.NK.379. den
kristelige Tradition. PM.øll.II.251. en chri-

20 stelig Forkyndelse. CKoch.Artemis ellerChri-

stu8.(1893).46. Christiern Pedersen . . var
ivrig for at skaffe sit Folk kristelig og
nsitionsLll^æTmg.Bibelhaandbog.DetnyTesta-
ment.(1909).68. den kristelige børne-
lærdom, se Børnelærdom.

|| (jf. bet. 4b) om
sindelag, handling osv.: som er i overens-
stemmelse med, paabydes af kristen-
dommen; som sømmer sig for kristne
mennesker, en sand og christelig Yd-

40 myghed. Ew.(1914).IV.179. jeg (har) præ-
diket for at fremme christelig Kundskab,
at vække . . christelig Følelse, og at frem-
kalde christeligt Levnet. Mynst. Afsk. 18.

Giv dem og os alle . . efter et kristeligt

Liv den evige SsLligheå. Alterbog.424. som
adv.: *Gid Livet i din Lærerstand | Ret
kristelig maa føres. SalmHj.429.4. visse

Folk . . søge at føre et ugudelig Forsæt
Christelig ud. Holb. Vgs. V.3. hans Liig

50 skulle igien opgraves og christeligen ef-

ter Kirke-Skik begrafves. Slange.ChrIV.43.
Den hedenske Vildmand er vorden chri-

stelig tam. Oehl.XXXII.120. jf.: Det er
ikke udvortes fra Christendommen skal
hjælpes, ved Institutioner og Constitu-
tioner, og da allermindst, naar disse ikke,

paa gammelt Christeligt, skulle lidende
tilkæmpes ved MaityrieT. Kierk.XIIL440.

II (jf. efter-, for-, førkristelig^ om tid(s-

60 rum), som regnes ud fra Kristi fødsel, den
christelige Tidsregning. Millot.Verdens-Hi-
storie.III.(overs.l782).159. Det andet kri-

stelige Hundredaar. FrNiels.KH.I.197.

2) som bekender sig til ell. anerkender
Kristilære, kristendommen. 2A)(gldgs.
ell. arkais.) i al alm. (jf. II. kristen 2). en
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Christelig Republiqve. Eolb. Hex. IV. 10.

(paven) har udstedet Breve til alle chri-

stelige Fyrster. Ing.VS.II.107 (jf. allerkri-

steligst;. JPJac.(1924).I.20. den kriste-
lige kirke, se Kirke 3. evangelisk-
kristelig, se evangelisk. 2.2) spec. (relig.)

m. væaten lagt paa det indre, personlige

forhold: religiøs, en meget christelig og
retskaffen Mand. VSO. Det var et sandt
christeligt Huus, han var kommet til. iZ^C

And.AV.31.\\ Kristelig Forening for unge
Mænd (oftest forkortet: K.F.U.M.; o^r Kri-
stelig Forening for unge Kvinder (oftest

forkortet: K.F.U.K.^, navn paa 2 i nær til-

slutning til Indre Mission stiftede sammen-
slutninger af henholdsvis unge mænd og unge
kvinder. SabXIV.685.

3) d. s. s. II. kristen 3. 3.1) (nu næppe hr.)

d. s. s. II. kristen 3.i. en Tyrkinde, der endnu
ikke kunde tale christeligt Sprog. Biehl.

DQ.II.245. en Kamp fandt Sted mellem
Tyrken og en christelig Snekke. Blich.

(1920).XIL94. JJPaludan.Er.117. 3.2) f i

/br&. kristeligt navn, ("Jf. kristent navn
u. II. kristen 3.2j d. s. s. Kristennavn 2. hans
christelige Navn lærte jeg ikke at kjende,
thi han blev aldrig kaldt Andet end Le
mousse (Skibsdrengen). Hauch.MfU.37.

4) (talespr.; nu oftest som (udtrykkelig)

modsætn. til ukristelig^ videre udvikling af
bet. 1 og 2, m. afsvækket, almindeliggørende
het: som det hør og hør (at være); god;
human; menneskelig; ordentlig; rime-
lig, en fattig Dreng (har) tabt en Banco-
seddel paa 100 Rdlr., om noget christeligt

Menneske samme haver fundet . . vilde
behage at melde det her paa Contoiret.
Adr.*/il762.sp.l6. du maa see at faae om-
byttet (din seng) med en anden . . der er
renligere og hvis Leie er noget Christe-
ligere, end den Du nu hetaler.Cit.1802.
(Skoleprogr.Sorø.1916.23). jeg vil . . tale i

jevnt kristeligt Prosa. HCAnd.Breve.I.14.
Ejendommen . . er behæftet langt ud over,
hvad den i almindelig kristelig Drift kan
svare til og foirente. Fol.ynl921.2.sp.5.

||

som adv. *Hver lever Christelig og nærer
sig af YTSig.Holb.Paar8.26 (jf. Schand.F.
42. JakSchmidt.SP.152). Herren skulde
rigtig nok oplært Deres store Pasop no-

fet christeligere (o: end til at bide lam),
ng.EF.XIII.186. Jeg . . forstod end ikke

at lægge den Labyrint af Læderremme,
der hedder et Seletøj, kristeligt paa en
Hest. KnudPouls.B.62.
Kristelig:-hed , en. 1) O/, kristelig

2 og 3; tU det at være kristelig, have kriste-

lig tro og overbevisning. Hvor der er Chri-
stelighed, der er ogsaa Bøn. Mynst.Præd.
(1829).26. (han) tænkte, at Pastor B.'s
Kristelighed maatte da vist være meget
forskjellig fra hans FsiåeTS.JakKnu.In.46.
personificeret: *0 Kristelighed I

|
Du skjæn-

ker vort Hjærte, hvad Verden ej veed.
Grundtv.SS.IV.322. jf. Hjem og Skole.1917.
325. 2) (sj.) til kristelig 4. jeg . . hen-

driver Aftenen ved et Glas 011 og en
Pibe Tobak i al Christelighed og Skikke-
lighed. Ew.(1914).III.270.

\. K.ri§(teii, en. ['kresd(8)n] Høysg.AG.
49. fit. kristne. || best. f. den kristne (se II.

kristen 2 slutn.) ell. (nu næppe br.) kristnen

(Basth. ViisdomsLære. (1 794). 352. Gynæol.
VIIL62. Grundtv.PS.IV.100. jfu.'jøde-
kristenj; best. f. fit. de kristne (se u. II. kri-

10 sten 2 slutn.) ell. (nu næppe br.) kristnene (se

u. Jødekristen; cZZ. f kristene (Holb.DB.III.

99) II
(nu 1. br.) i ent. ubest. f. efter attrib.

adj. m. best. art. (hvor nu olm. anvendes bøjet

adj.;jf.: „Den sande Christen (ikke: Christ-

ne.).*^ MO.I.302). (sammenlign) den stolte

Syndere med den ydmyge og eenfoldige
Christen. Basth. GT.254. OehlØen.(1824).lI.
45. Ing. EF. 11.212. den middelalderlige
Kristens Tilstand, naar han formodede,

20 at han ikke mere kunde slippe for den
evige Kvdil.Brandes.V11.618. {ænyd. (fit.)

christne; substantivering af II. kristen 2;

j/. II. Krist; især relig.) kristent menne-
ske (især i modsætn. til Hedning, vantro
olgn.). lider han som en Christen, da skam-
me han sig ikke, men ære Gud i den Deel.
lPet.4.16. (jeg er) et ejegot Gemyt, og en
god Christen, som aldrig søger at hevne
mig.Holb.Jep.1.3. *0p, I Christne I ruster

30 eder I Brors. 206. *Som Dug paa slagne
Enge,

I
Saa falder Livets Ord 1 Paa Krist-

nes Sottesenge. Grundtv.SS.IV.385. Det
er ved Indbildningskraften . . Christen! at

du endnu besøger de Steder, hvor din
Herre har vandret. Mynst.Betr.I.219. en
sand, rettroende Kristen. D&H. at gøre
vel og høre ilde hør' en kristen til, se

høre 7.1.

II. kristen, adj. [ikresd(8)n] intk. -i ell.

40 (sj.) d. s. (Holb.Paars.éO); gradbøjn. v. hj.

af mere, mest, ell. (sj.) : kristnere (se bet.

1 slutn.), kristnest ^Barnedaab (er) detkrist-

neste af a.lt. OlfRicard.(I)agNyh.Vil922.7.
sp.4)). {æda. (fit.) cristnæ (Cambr.), run.

(m. akk. fit.) kristna, sv. no. kristen, oldn.

kristinn; gennem mnt. kristen (oht. kristani;

ell. oeng. cristen fra lat. christianus, gr.

Christianes, afi. af gr. Christos, se Kristus;

jf. II. Krist)
50 1) d. S. 8. kristelig 1; især som modsætn.

til hedensk. *den christne Tro. Oehl.L.1.41.

den christne Gudstjeneste. Hauch.V.248.
Torshammeren afløstes (paa runestenene)

af det kristne Kors. Wim.l6. den kristne

Lære om Ydmyghed. Det da.FolksHistorie.

1.(1927).395. II (jf. kristelig sp. 408^''; 1. br.;

jf. MG.) om sindelag, handling osv. Behold
kun dit Tobak Jeppe 1 at jeg taler for dig,

er icke for Skienk og Gave, men alleene
60 af Christen Medlidenhed. Holb.Jep.IV. 6.

enten dette Ønske saa gjaldt mig selv,

eller, hvad der er endnu ædlere og krist-

nere, gjaldt en Yen. OlfBicard.(DagNyh.
'*/iil927.9.sp.4).

2) d. s. s. kristelig 2.1 ; især som modsætn.
til hedensk, jødisk olgn. Christne Menni-
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sker. Holb.Hex.1.2. *Svire inden lukte Dø-
re,

I
Ligner en Mahomedan;

|
Vi vil lade

Verden høre,
|
At her er et christent Land.

Skuesp.X.16. Og her, Christne Venner,
vil vi lade Tanken dvæle, thi her er godt
at være. Orundtv.Vart.78. kristne Slaver.
FrNiels.KH.L232. den lille christne Me-
nighed iEfesos. CKoch.Artemis ellerChristus.

(1893).46. jf. bet. 4:1 *Du christne Hedning!
Oehl.III.92. kristen jøde, se L Jøde 1.2

og 2. den kristne kirke, se Kirke 3.

evangelisk kristen, se evangelisk. H m.
overgang til I. Kristen; dels som præd. (i flt.)

:

det skede . . at Disciplene først i Anti-
ochia bleve kaldte Christne. ApO.11.26.
hånd . . indvikler sig i Klaramerie med
Folk alleene, fordi de have Parlemefran-
søske Ansigter, endskiønt de ere her ind-
fødte Christne. Holb.Jean.1.4. dels i forb.

den, de kristne (f den kristen. EPont.
Men.III.12). (han) reyste til Africa, at

stride for de Christne mod Morer og Sa-
racener. JToZ&.Me/.I.5. Aladdin. *„I er en
ærlig Mand." Afsides. *„Hvem skulde
troe,

I
At der var slige Folk iblandt de

Christne?" Oehl.1.139. Den Christne . . bør
være istand til at gjøre Rede for sin Tro.
Kierk.II.81. paa denne Tid var Adskillel-
sen mellem Jøderne og de Christne i Færd
med at fuldbyrdes. CKoch.Artemis ellerChri-
stus.(1893).47.

3) som hører til, er karakteristisk
for tilhængere af kristendommen. 3.1)

i al alm. *Af saadan Gierning da hånd sig
bevæge lood,

| Og vilde icke meer ud-
gyde Christen Blooå. Holb.Paars.60fjf.Kri-
stenblod). *KristjanI akl dit kristne Konge-
navn

I
Siger mig, at nu i Kjøbenhavn . .

|

Nordens Bække sammenflød. Orundtv.FS.
III.336. Enkelte Steder bleve Kirker ned-
revne, og kristne Grave ødelagte. FrNiels.
KH.I.542. Den ældste kristne Bygnings-
stil var ikke forskjellig fra Romernes.
OpfBM.161. 3.2) i særlige forb. || kristen
jord, jord, som er indviet til begravelses-

plads for kristne mennesker (j/*. Kristen]ord ^;

indviet kirkegaard. Holb.Hex.V.5. Borrebye.
TF.147. Han lod Liget i Stilhed begrave
i Christen Jord, uagtet det var sandsyn-
ligt, at hun selv havde skilt sig ved Livet.
Ing.LB.II.45. i Christenheden, hvor man
endnu stundom betvivler, om en Skue-
spiller kan begraves i christen Jord. Kierk.
XIL404. Aarb.1887.87. || kristent navn
(jf. kristeligt navn u. kristelig 3.2;. 1. (1. br.)

d. s. s. Kristennavn 1. (de) som kun vil

beholde det Christne Navn, for under
Venskabs Maske at forføre Menigheden.
Orundtv.KO.27. 2. f døbenavn; kristennavn
(2). Jeg har kiendt mange, der saaledes
har forandret deres Christne Navne, men
det har aldrig gaaet dem vel i Verden.
Holb.Er.in.4. sa.Jean.I.l.

4) (spøg.; 1. br.) videre udvikling af betl
og 2: d. s. s. kristelig 4. „Og det er hele
Selskabet?« — „Fru Bager fra Middel-

fart — **. — „Naa, det var dog et christent
Menneske." HCAnd.IV.34. Det (o : russiske

bogstaver) ligner jo . . det, der stod på min
mors sojaflasker, og ikke kristne (d: latin-

ske) bogstaver. Hjortø.IU.69.
Kristen-, i ssgr. til L Kristen ell. II.

kristen; især (oftest O ell. kirk., relig.) til

I. Kristen ell. H. kristen 2-3; fx. (foruden
de ndf. anførte) Kristen-by, -dyd, -født,

10 -liv, -menighed, -præst, -skik
; jf. : Jeg selv

er født i Kristen-Land, i Kristen-Hus, i

Kristen-Slægt. Hver Tanke jeg har, er
gennem Fortiders Fortid muret op af Kri-
sten -Ord, Kristen -Sang og Kristen-Ræ-
soinievcLenteT.Bergstedt.UK.9. -barn, et,

(nu sj.). (en skole i Forindien) hvor 7 Chri-
stenbørn undervises af en Seganade. LTiflf.

1743.597. Ing.VS.III.75. -biod, et. blod

af en kristen. Fanden . . fnøs og stønnede
20 og sagde: „Her lugter af Kristenblod,

Oldemoderl" SvOrundtv.OlM.164. SigMull.
B.222. Feilb.

|| (jf. Blod 3.2j meton. *Frisk
op til Fryd, alt Christen-Blod. ^ror8.4 9.

Kristendom, en ell.f(ibet.2) et (Oehl.

(1841). II. 245). [ikresd(8)n|d(nm'] {æda.
kristin-, kristæn-, kfistænsdom (DOL.II.
28), oldn. kristinn domr, kristinsdomr, ty.

christentum, oeng. cristendom; til I. Kri-
sten ell. n. kristen 2 samt -dom 3)

30 1) den kristne religion, tro ell. lære;
ogs. om indbegrebet af kristne skikke, kri-
stent væsen olgn., ell. det enkelte kristne
menneskes religiøse overbevisning osv.

Befindis nogen Troldmand, eller Trold-
qvinde, at have forsoret Gud og sin hel-

lige Daab og Christendom. DL. 6—i—9.

•Kristendom er i en Sum |
Fredens Evan-

gelium I Grrww(Z^y.S;S.7IJ. 24. *Min Christen-
dom er vistnok langt fra ægte. Heib.Poet

40 X.174. alle de Beviser for Sjelens Udøde-
lighed, der hidtil ere blevne førte i og
udenfor Christendommen, ere utilstrække-
lige. Z^ierfe. 7.44. Tør De sige, at Lære-
bogen lyver. Jo det er rigtig nok en net
Christendom, De har. Ploug.Sylv.25. Hans
Optagethed af Præsten . . og dennes ud-
vandede Kristendom fyldte hende med
Medynk. Pont. LP.VII. 126. ||den glade
kristendom. DagbU/nl877.2.sp.5. se ogs.

50 u. glad 2.2.
II
(nu næppe br. i rigsspr.) om

den kristne lære som undervisningsfag ; kri-
stendomskundskab. *hun got Folkes
Børn paa Øen hafde læret, | Og under-
viist med Fliid i deres Christendom. Holb.
Paars.135. (børnene) skulle, foruden deres
Christendom, Regnen og Skriven, lære en
skikkelig Stil i det Danske Sprog. JSneed.
11.306. Reib.Poet.X.195. hun var den Før-
ste af Confirmanderne . . Ingen gav bedre

60 end hun Beviser paa at have lært sin

Christendom. HCAnd. III. 241. Feilb. jf:
*De spæde Aar . . | Er det best tienlig, de
. . anvender . . paa deres Moders Sprog,

|

Paa deres Christendom, som er den beste
Bog.FrHorn.PM.158. || (jf II. kristen 3;

nu 1. br.) m. afsvækket bet: humanitet,



418 Kriistendoms- Kriistenkærlig^hed 414

fromhed olgn. Det er dog nogle egne
Folck disse Jøder, man skulde torsvære,

at der var mindste Christendom eller Sam-
vittighed hos dem. Holb.TybJ.3. sa.Vgs.

/1731).III.3. *Gamle Fader til os kom,
|

Lod sig Læsningen fortælle, |
Retted den

medKnstendom.Grundtv.PSJIIA79.\\(ar-
kais.) om daaben; især i forb. faa Kri-
stendom, blive døbt. Moth.K349. Derefter
blev beraadslaget om den unge Herres
(o: den senere Chr.IV) Christendom og et

fyrsteligt Barsel. Grundtv.UdvJI.658. *bær
du dem til Daaben,

|
Saa Kristendom de

fsiSi.sa.PS.lV.455.

2) (nu næppe br.) d. s. s. Kristenhed 1.

*Løft op dit Hoved ald Christendom. Kin-
gosSalmebog.(1699).64(oq senere udgaver, fx.

(1912).44; jf. ndf. u. Kristenhed;. Tyrken
nar alt de 3 Parter af Verden inde, og
Christendommen er kun den fierde. Holb.
GW.IV.10. det (er) jo græsseligt, at der
i London (en Bye i Christendommen,)
kan være 10. Tusende Skiøger. OeconT.
I.ll. *Hvad Hedningerne angaaer, | De
hører eder til; men . .

|
Jeg styrer Chri-

stendommen. Oehl.P.289.

Kristendoms-, i ssgr. [>kresd(a)n-

doms-] til Kristendom 1; fx. (foruden de

ndf. anførte): Kristendoms -betragtning,
-fjende, -fjendsk, -forkyndelse, -lære(r), -op-
fattelse, -kundskab, en. spec. (jf. Kri-
stendom sp. 413^^^-; skol. ell. univ.) som navn
paa undervisningsfag i skolen ell. eksamens-

fag ved skoleembedseksamen. Christendoms
Kundskab, Skrivning og Regning. EPont.
Atlas. II. 123. hverken kristendomskund-
skab eller de sager, der vedkommer fæ-
drelandet, bør behandles som lektievæ-
sen. Kold.B.57. Anordn.Nr.268^Viil912.§l.
-skole, en. (foræld., sj.) i forb. dansk kri-
stendomsskole, om (almue)skole, hvor der
bl. a. undervistes i religion, dansk m. m., men
ikke i lathi (jf. dansk skole u. IH. dansk 3^.

Trap.^IV.660. -undervisning;, en. spec.

(til Kristendom 1 sp. 412^^^-
; jf. -kundskab;

skol., 1. br.): religionsundervisning. DagNyh.
Vsl913.Till.Nr.2.2.sp.l.

kristen-dob

e

, v. (især jød., gldgs.)
optage i den kristne kirke ved daaben; døbe.
(især i perf. part. brugt som adj.). man
skulde troe, det var Ulve, der sang Credo,
og ikke christendøbte Mennesker.Ing.KE.
11.157. sa.VSt.l32. Selv var han (o: en
jøde) . . bleven kristendøbt. Tilsk.l927.Il.
77. -folk, pi. (jf. -mand, -menneske; 1.

br.). *af Kristenfolk
| Var kommet dog

TyvddrgensYrne.Grundtv.PS.YII.127. (mon-
golerne) forfulgte (ikke) Kristenfolk for Re-
ligionens Skyld. GBang.EK.I.341. Achton
Friis.DØ.IIL209. -forfølgelse, en. spec.
(hist.) om forfølgelse af kristne i de første
aarhundreder efter Kristi fødsel. Brandes.
IX.146. FrNiels.KH.L218. SaVXiy.691.
-had, et. (1. br.) had til, fjendtligt sindelag
over for kristne. D&H. -hed, en. 1) (glda.
d. s. (Suso.97. Mand.44)) oftest i best. anv.

(især i forb. som den hele kristenhed
olgn.): alle folk, som bekender sig til kri-

stendommen; den kristne menighed; ogs. (nu
sjældnere) som stedsangivelse: den del af
verden, hvor kristendommen er den herskende
religion; den kristne verden. Kingo.241. Alle
Konger i den gandske Christenhed.S/ano«.
Chrl V.1077. de styrede til Kristenheden,
hvor de ankom med Helsen og Sundhed.

10 Reiser.11.433. Vi bleve alle enige om, at
den (o: en afskrift) ikke kunde sendes til

nogen i den hele Kristenhed, følgelig blev
den sendt til den Franske Ambassadør i

Konst2Lntinopel.PAIIeib.E.213. *Reis op
dit Hoved, al Christenhed 1 Grundtv.SS.I.

688(jf. u. Kristendom 2). *Har ikke jeg
udstrakt mit Herredømme

|
Til Christen-

hedens Ender. PalM.VII.300. Christen-
heden har afskaffet Christendommen, uden

20 ret selv at vide det. Kierk.XlI.34. NMøll.
VLitt.II.12. 2) (nu sj.) d. s. s. Kristendom 1.

Grundtv.KG.26. (den kristne kone) maatte
ikke bløde Fingrene i Munden, naar Hør-
traaden skulde vædes, for at der ikke
skulde klæbe noget af Kristenheden ved
den, thi saa kunde de (o: troldene) ikke
bruge Garnet. Krist.JyF.III.44. -hue, en.

(jf. -tøj osv.; nu kun dial.) daabshue. Moth.
K349. TroelsL.VIIJ59. Thorsen.l55.\\iforb.

30 holde kristenhuen, om kvinde, egl.:holde

daabshuen, mens daabshandlingen foregaar;
staa fadder. Moth.K349. Luxd.Dagb.1.446.
Seidelin.196. C3 -hund, en. nedsæt, beteg-

nelse for en kristen. *lisi, Skarn 1 du Christen-
hund 1

I

Berøver du mig (o: en jøde) lumsk
min Næring? Oehl.1. 139. Ing.VS.III.39.
Hauch.DV.1.58. \ -inde, en. d. s. s. Krist-
inde. Grundtv.PS. VII.168. -jord, en. d.s.s.

kristen jord (se u. 11. kristen 3.2). *Paa
40 Kirkegaarden sove

|
Skal trætte Van-

dringsmand,
I

I Christenjord begraves.
Oehl.RE.185. Selvmordet var sket i fuld-
stændig utilregnelig Tilstand, hvorved jo
idetmindste Kristenjord blev sikret Liget.
Drachm.VB.318. AndNx.S.179. Feilb.\\ fol-
kelig betegnelse for segljord (Terra siqillata;

sml. ogs. DSt.1921.7). ' FolkLægem.IIJ 62
(kbh.). -kaabe, en. (jf. -tøj osv.; sj.).

*han tænker paa sin lille Søn,
|

. . som til

50 Daaben
|
I Morgen bæres skal i Christen-

ksiSihen. PalMJV.12. -kjole, en. (jf.-tø]
osv.; dial.) daabskjole. D&H. Feilb. Thor-
sen.155. -klæde, et ell. -klæder, pi.

1) (jf.-tø] osv.; dial.) daabsklæder. -klæ-
der: TroelsL.VIII.56ff. Feilb. f -klæde:
et fremmed og usædvanligt Kristenklæde.
Cit.l735.(TroelsL.VII1.58). 2) (sj.) ligklæ-

der. Jens Locher. Nær salten Sø. (1911 ). 30.

-kærlig;, adj. (1. br.) kærlig som en kri-

tasten; især: hjælpsom; venlig; næstekærlig.

Schand.BS.137. Svend Grathe (har næppe)
handlet af kristenkærlige, men snarest af

politiske Qtrnnde. AarbSorø.1913.3. hertil:

-kærlighed, en. Der er ingen Med-
lidenhed eller Christen Kierlighed hos
Jøder. Holb.Didr.Ise. Biehl.(Skue8p. V1.447).
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*Ej Tyrkens Land er — som man ved
—

j
Berømt for Christenkjærlighed. Jw^.

(Hjort. Den da. Børneven. (1858). 146). han
(spurgte) om Mr. S. saaledes udøvede Kri-
stenkjærlighed mod alle Lidende iflæng.
Drachm.KK.59. -mand, en. {glda. d. 8.;jf.
-folk, -menneske; s/.) *Sandelig hver Chri-
sten-Mand

I

Har Exempel strax tilreede.

Clitau.FTAO. -menneske, et. kristent

menneske (jf. -folk, -mand); undertiden ogs.

i videre anv. (m. tilknytning til IL kristen 4j

:

skikkeligt, ordentligt menneske. Moth.K349.
intet Christen-Menniske kunde begiære
bedre Gravskift end denne Hund. Holb.
LSk.III.ll. JakKnu.GP.102. Næste Mor-

fen, naar Dronningen er valgt, bliver Kir-
en aaben ogsaa for andre Kristenmenne-

sker. J'ør^.Oi^.55. -navn, et. (jf. knstent
navn u. IL kristen 3.2^ 1) [I, 11.3.2] det at

(være og) kaldes for kristen; navn af kristen.

Brors.215. Hvem tør frakende dem Kri-
stennavn, der opfatter Herrens Opstan-
delse paa denne Maade (o: som et psykisk

fænomen) ? JPBang. TL. II. 225. 2) [II.3.2]

(gldgs. ell. dial.) om det for- ell. (sjældnere :)

efternavn, man har faaet ved daaben; døbe-

navn. Eeib.Poet.X.372. „Jeg hedder Marie,
men mit sidste Herskab kaldte mig for
Stine, for Fruen dér hed ogsaa Marie, saa
hvis Herren og Fruen ønsker —"— »Nej,
lad os holde os til Deres Kristennavn —
Godnat 'MsLrie.'' Nans.KV.117. paa Grund
af hans Levevis kaldte man ham Odder-
jægeren eller kortere: „æ Odder", men
hans Kristennavn var nok Nielsen, ^a/y.
VF.188. AndNx.DM.IV.96. -pligt, en.

(jf. -kærlighed;. Hrz.XVI.l?. Hun (har)
ikke gjort Andet, end hvad Christenpligt
byder. Gylb.XI.251. -præst, en. (især
jød.). Ing.EF.I.158. Goldschm.1.378. -sam-
fund, et. (nu 1. br.) de kristne, den kristne

kirke betragtet som et samfund. SalmHus.
531.3. vAph.(1759).67. Christensamfundet
. . kan ikke staae udenfor de Betingelser,
der gjælde for ethvert SsLmivind.HNClaus.
Præstefr.4. -sjæl, en. (1. br.) d. s. s. I. Kri-
sten. SalmEj. 572. 1 (Brors. 203 : Christen
Sielj. Bagges. 1.171. (der er) ligesaavel
onde som gode Aander til; derpaa kan
ingen Christensjæl tvivle. Ing.VS. II. 111.

Det skrev han (o: Lessing) . . til Moses
Mendelssohn, da den søde Kristensjæl
Lavater havde opfordret den ærværdige,
pukkelryggede Jøde til at blive Kri-
sten. Goldschm. VIII. 101. JPJac. 1. 180.
-skab, en. (sj.) nedsæt, betegnelse for kri-

stendom (2). den frie Gudhengivenheds
Sindelag, som jeg i Modsætning til Chri-
stenskabet har kaldet Christeligheden,
ladende Ordet Christendom staae som
ubestemt. Sibb. Moralphilosophie. (1878). 76.

-stand, en. (1. br.) det at være kristen.

vAph.(1759).67. D&E. han (var) endnu
ikke paa dette Tidspunkt . . naaet til en
hev\d^tKT\sienst2ind.BerlTid.^'hl901.Aft.2.
sp.2. -tid, en. (1. br.) i best. f., om tiden

efter Kristi fødsel ell. efter kristendommens
indførelse. Ing.VSt.221. Navnet Salomons
Kilde har den dog sikkert først faaet i Kri-
stentiden. Bornh. Samlinger. XVII. (1926).
119. -tro, en. den kristne tro (og lære);

ogs. om den enkelte kristnes religiøse over-

bevisning. (Kalk.V.616). *gammel Christen-
Tro

I

For Lærdom ny faaer aldrig Ro I

Grundtv.SS.1.286. NMøll.VLitt.II.192. jf.
10 EjælpeO. -tej, et. flt. (i bet. t) -er (PalM,

1.328. FortNut.V1.182. Ealleby.156). 1)

(dial.) daabsdragt, daabstøjy især til børn

(jf. -hue, -kjole, -klæde(r) samt Kristnetøj^.
Moth.K349. et Sølvmors Christen -Tøy.
Adr.^^U1762.sp.l2. 'Enhver, som tro'er og
bliver døbt,

|
Gaaer frit ind i Guds Rige,

|

For de i Christen-Tøi er svøbt,
|
Som giør

Guds Søn dem lige. Grundtv. SS. 1.122,
(hun) syede paa Børnehuer og Christen-

20tøi til den lille A.Tvmg.Ing.PO.II.219.
FrGrundtv.LK.59. SjællBond.141. Feilb.

OrdbS.(fynsk). 2) i Det kgl. Skydeselskab:
betegnelse for en skydtpræmie, bestaaende af
sølvtøj olgn., som dels, ved de ugentlige skyd-

ninger, tilfalder den næstbedste (og tredie-

bedste) skytte, dels, ved fugleskydninger, til-

falder den skytte, der nedskyder hovedgevin-
sten for sig selv ell. for en anden (sml.

Jødetøj;. Levin. Cit. 1871. (NPJensen. Det
30 kbh.Skydeselskab.(1901).116). PoU''/sl916.2,

Kristi, gen. af Kristus (s. d.).

HLristian cZZ.Christian, pro^r.['kres-

djan; højtid. 'kresdi(i)an; især vulg. 'kre/an]

om forb.som fjerde Kristian, Kristian
firtal, se fjerde. Firtal, krimskrams,
Kristian firtal, se Krimskrams.
Krist-inde, en. [II] {fra ty. Christin;

nu 1. br. i alm. spr.) kristen kvinde; under-
tiden ogs.: gudfrygtig, from kvinde. Siig

40 mig, min Herre! sagde Dorothea, om denne
Dame er en Tyrkinde eller Christinde?
BiehlDQ.II.245. Oehl.Er.IL109. Brandes.
Volt.1.272. de ydmyge . . fandt, at Fruen
havde handlet som en ret Kiistinde. Zak
Niels.B.205. Leop.B.146. jf.: Grækerne har
det Mundheld om en Evropæer, der er
gift med en Grækerinde : han er gift med
en Knstinde. Kold.D.117. -kors, et. [LI]
(sj.) om (formindsket gengivelse af) Kristi

50 kors; krucifiks. Paa Alteret . . var stillet

et nyt, gyldent Knstkors. ZakNiels.Minder.
11.160. D&E.II.634.
kristlig, adj. se kristelig.

Krist-lære, en. [1.1] (sj.) i best.f.:

Kristi lære; kristendommen. Asalæren . .

tabte efterhaanden stedse mere indtil den
. . maatte vige for Kristlæren. Grundtv.B.
1.7. -maaned, en. [1.1] (jf. Julemaaned;
nu sj., sml: „hos Bondealmuen, men nu

60 ogsaa der forældet." Levin.) december. Moth.
K348. Slange.ChrIV.32. Recke.SB.37. De-
cember eller Kristmaaned. Universitetets

Almanak.1928.19. -mand, en. [Li] {efter

oldn. kristmsidT; arkais.) egl.: tilhomger af
Kristus, Kristi lære; kristen mand. Oehl.Xl.

111 (se w. Kongsmand i;. Indskriften (o:
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paa en runesten) viser at denne Enkil med
Sønnen Bue har været en Kristmand. PN
Skovgaard.B.254. *Nu kommer Find med
Sol og Maane, |

Med Kristmands Øjne
\a&re.FMølL1.19. AOlr.NA.69. -messe,
en. [I.l] {ænyd. d. s., ty. christmesse, -mette,

eng. cliristmas, iul; foræld.) gudstjeneste

(messe), som holdtes julenat kl. 12 ell. kl. 4

(sml. Julemesse). Estrup.Saml.Skrifter.il.

(1851).9. Troel8L.'VII.54. SaUXlY.707.

t -mild, adj. [II] {ænyd. d. s., sv. f krist-

mild; efter ty. christmilde) som besidder

ell. vidner om kristelig mildhed og godhed.

vi (fornemmer) dog af det høje Kammer-
koUegie Decision nogle kristmilde gode
Tanker og Forslag til Hjælp (for os). Cit.

1716.(HistMKbh.lV.71). som adv.: velædle
og velbyrdige Hr. Cammerraad Claus Ca-
spergaard (bortgav) Anno 1729 til en Skole
og Frihus for en Skoleholder christmil-
digt . . et Hus i Thisted By beliggende.
Cit.l735.(AarbThisted.l921.206).

kristne, v. ['kresdna] -ede. vbs. -ing

(s. d.). (æda. kristnæ,°sv. kristna, no. kristne,

oldn.knstnsLf eng. Christen (oeng. cristnian^;

afl. af II. kristen) 1) gøre kristen (2); nu
dels (hist. ell. arkais.): omvende (fra heden-

skabet) til kristendommen; dels (nu kun
dial.) : optage ved daaben i de kristnes sam-
fund; døbe (2.2). Sognepræsten (skal) give
Øvrigheden og Herrets Provsten strax til-

kiende, naar Barnet af hannem christnet

er. DL.6—13—29. *At christne Norge —
store, skiønne Tanke I Oehl.HJ.46. *Gaar
nu i al Verden ud!

|
Kristner, døber paa

min Haand. Grundtv.SS.III.302. Matth.28.
19(SkatRørd.^L(1887)). JVJens.NG.S09.
Feilb. Thorsen.loS. OrdbS. (Fyn, Sjælland).

II perf. part. brugt som adj.: kristen (2);

ogs. (nu kun dial.): døbt. Moth.K349. *(et)

kristnet Hedningland. Grundtv.SS.II.250.
Det christnede Barn blev igjen indpakket
i Karethen, og dets Faddere forlod e Præ-
stegaarden. Blich.(1920).VI1.101. Vi (o: i

Danmark) lever blandt et kristnet Folk.
Feilb.(DSt.l905.7). kristnet jøde, se I.

Jøde 1.1. 2) (jf. II. kristen 3; sj.) i videre
anv., m. h. t. ting, forhold osv.: kendetegne
som hørende til, værende karakteristisk for
kristne; gøre kristen (3). dernæst havde
Broderen (o: en jøde) i Henhold til sin
Omgang med de Kristne kristnet eller
moderniseret lidt paa sit Navn. Goldschm.
VIII.17. et simpelt Kors kristner over-
fladisk Obeliskerne, Colosseum og det In-
dre af FsLntheon.Brandes.IV.148. Begge
disse Imrama har faaet nogen kristelig
Hvidtning over deres Hedenskab. Yderli-
gere kristnet er den latinske „St. Bren-
dans Re\se''.NMøll.VLitt.II.82. Kristne-
tøj , et. [1] (jf. ænyd. kristneklede ; dial.)

d. s. s. Kristentøj 1. (hun) lagde (drengen)
i Vuggen, for at han efter gammel Skik
skulde sove en Søvn i Kristnetøjet. KBirk
Grønb.BS.122. tD Kristniiije, en. vbs.
til kristne. 1) (især arkais.) <iT kristne 1.

Det er hverken en tilfældighed eller en
urimelighed, at kristningens århundrede
også bliver digtningens store tidsalder.

AOlr.(Dania.lV.40). D&H. 2) (sj.) til

kristne 2 ; ogs. mere konkr., om ting, forhold
osv., der har faaet form ell. udseende , som
om de hørte til ell. hidrørte fra kristne, den-
ne Christning af vort menneskelige He-
denskab skeer paa en hemmelig og ube-

10 gribelig MdLade.Grundtv.Dansk.lv.91. AOlr.
(DSt.1925.5). Det hyppige Fruekilde eller

Vor Frue Kilde har (man) formodnings-
vis forklaret som Kristning af Freyjakilde.
GSchutte.(smst.l926.160).
Krist -palme, en. [I.l] ^ plante af

vortemælkfamilien, Éicinus communis L. (af
hvis frø bl. a. udvindes ricinusolie, „ameri-

kansk olie") (jf. Kristuspalme^. vAph.Nath.
1.525. MentzO.Bill.200. jf.: Krist Pal-

^meolie (o: amerikansk olie). FolkLægem.
III.63. -tjem, en. {omdannet af -torn;

ikke i bot. spr.) ^ d. s. s. -torn 1. den glin-

sende Christtjørn . . ovre ved Silkeborg.
HCAnd. VIII. 196. NRMøller. Lysthaven.

(1892).66. HVClaus.DL.64. DagNyh.^Vi2
1926.9.sp.4. -torn, en. [I.l] (f (egl.flt.?)

-torne. vAph.Nath.1.526. sa.(1772):111.103).

p. d. s. ell. (1. br.) -e (Drejer.BotTerm.269).
{ænyd. d. s. i betl (Kalk.V.70P^); fra ty.

30 christdorn; navnet skyldes formentlig, at

folketroen har sat planten (planterne) i forh.

m. Kristi tornekrone, jf. Kristi tornekrone
som (sdjy.)navn /br Kristtorn 1 o^^ 3 (JTusch.
251.309); sml. ogs. Hellquist.EtymO.355) 2(

1) slægt af stedsegrønne buske ell. træer med
hyppigst stive og tornet-takkede blade, Ilex L.;

især om I. aquifolium (jf. -tjørn samt Kron-
torn og Benved 1.2 slutn.). JTusch.113. alle

disse Blomster, Kristtorn, Silkebaand og
40 Sølvornamenter (o : paa en grav). Drachm.

T.262. Lange.Flora.710. Kristtornene, der
mange Steder optræder som den mest
dominerende af Underskovens Vækster.
AchtonFriis.DØ.II.169. 2) f strand-mands-
tro, Eryngium maritimum L. (jf. I. Hav-
torn slutn.). JTusch.84. 3) (dial.) tomblad,
Ulex europæus L. Skattegraveren.1889.II.40
(fynsk). 4) (nu næppe br.) den sydeuropæ-
isk-orientalske busk Paliurus aculeatus Lam.

50 (jf. Jødetorn , Kristustorn^. IDJust.Have-
væsenet.IL(1774).188. Tidsskr.f.Havevæsen.
VII.(1S73).177.
Kristus, propr. (i bet. 2: en), ['kresdus]

tidligere alm. m. lat. bøjningsformer, af hvilke

nu næsten kun gen. Kristi og (Wil. br.) vokativ
Kriste (SalmHj.261.1. Oehl.L.1.42. Jørg.D.
40) anvendes; jf. ogs. bet. 2 samt Saaby.''130.
{lat. Christus, gr. Christos

; jf. I. Krist, II.

kristen osv.) 1) propr. \\ i faste forb. Kristi
60 bloddraabe, efterfølgelse, himmel-
fartsdag osv., se Bloddraabe, Efterfølgelse
1.1 osv.

II
efter, før Kristi (fødsel) ell.

Kristus {sml. glda. eftther cristh føddher
wor. Rimkr.85) 1059 Aar for (o: før) Christi
Fødsel. Holb.Intr.1.517. (den) Jødiske Re-
publiqve (tog) en Ende 70 Aar effter Chri-

II. Rentrykt 8/4 1929 27
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sti Fødsel, smst.126. Aar 58 f. Kr. . . indtog
Julius Cæsar (Gallien). Ottosen. VH. I.W.
Den vigtigste Skildring (af germanerne)
er forfattet o. 100 Aar efter Kristus af .

.

Tacitus.sms<.^i. 476 e. Kr. 8m8t.25. Oldfund
i en Grav fra 1200 Aar før Kristi. PoU^/i

1920.8.8P.5. se ogs. efter 4.8, Fødsel 2, II.

før 6. 2) (hibh, nu næppe br.) d. s. s. I. Krist 2.

falske Christi (Chr.VI: christi; 1907: Kri-
sterj og falske Propheter skulle opstaae.
Matth.24.24. Marc. 13.22 (1907: Krister;.

l£ristas-, i ssgr. af Kristus 1, fx. (for-

uden de ndf. anførte) Kristus-barn, -billede,

-fjende, -hoved, -skikkelse, -skæg, -symbol.
-Krone, en. om den af hvide linstrimler

med fem røde pletter bestaaende hovedbeklæd-

ning for birgittinernonner (jf. Hovedkrone
2). SaVIIL268. -palme, en. (nu næppe
br.) % d. s. s. Kristpalme. Kjærbøll.FB.365.
-torn, en. 2f (nu næppe br.) d. s, s. Krist- 20

torn 4. Have-Avis.l844.69.sp.l. jf. OJN
Mørch. Anviisning til at ordne Træer. (1838).
114. -oje, en. {ti/, christauge, j/". holl. chri-

stusoogen; sml. Kristøje samt dial. Kristi
øje, stedmoderblomst (JTusch.351); nu næppe
br.) S( den til cikoriegruppen høretide Tolpis
barbata (med gule, i midten sortbrune blom-
ster). KjærbøU.FB.440.

t Krist-aje, en. [I.l] (jf. fr. oeii de
Christ, Aster a mellus; sml. Kristusøje) S( om 30

en astersart. vAph.Nath.1.525.
krite, v. se II. kritte.

H-ritermm, et. [kri'te-riom] best.f.

-iet; fif. -ier ell. (nu 1. br.) -ia (Stampe II.

348. JBaden.Fr0.80. Meyer.^). (af gr. kri-

térion; besl. m. Krise, Kritik osv.) 1) G)

hvad der tjener som grundlag for ell. middel
til nærmere bestemmelse ell. afprøvning; ken-
detegn; skelnemærke. JBaden.Fr0.80.
Broncealderen, hvortil disse Øxer efter ^
alle Criterier upaatvivlelig henhøre. Aarb.
1866.129. man kunde udskille den formo-
dede nyere Del af Texten ved Hjælp af

et ortografisk Kriterium, nemlig Stave-
maaden „han", idet den øvrige Komedie
har „h2LRå''.HBrix.(Tilsk.l920.IU26). Det
er . . vanskeligt at finde sikre Kriterier,
især naar Vasari fortæller, at Penni, Ra-
faels trofaste Elev, nøjagtig forstod at ef-

terligne hans Manér. Wanscher.RM.7. || ofte 50

m. flg. præp. VEiSL. Langebek.SA.37. vi ere
begge Candidati Minisiterii. Men de have
beleet mig, sigende, at det er ikke et

Criterium paa Skikkelighed. Lri(i. 2 7o0.i87.
At være i Besiddelse af religiøse Fore-
stillinger, ja af en omfattende religiøs
Livsanskuelse, er derfor ingenlunde et

ubedrageligt Criterium paa, at man selv
er religiøs. Mart.Dogm.l4. 2) (sport.) om
(de første) forsøg sløb for ganske unge heste 60

ved et væddeløbsstævne. IdrætsB.l1.820. Væd-
løb.39.

Kritik, en. [kri'ti^'] (nu sj. m. fr. form
Critique. Holb.Usynt.I.l. sa.Hh.II.496. Luxd.
Dagb.1.272. vAph.(1759).71. Wiedewelt.T.
31). flt. -ker. {ty. kritik; fra fr. critique; af

gr. kritiké (téchng), bedømmelseskunst, fem.
til kritikås, adj., besl. m. krinein, skelne, af-
gøre, dømme; jf. Krise, Kriterium, kritisk)

1) vurderende undersøgelse, prø-
velse ell. bedømmelse af noget, især: kunst-
neriske ell. videnskabelige frembringelser ; ogs.

mere konkr., om den (skriftligt) fremsatte
vurderende undersøgelse osv.; især om saadan
undersøgelse osv., som paa dadlende, irette-

sættende maade navnlig fremhæver ell. under-
streger det formentlig urigtige, daarlige osv.

een der undseer sig ikke ved at udsove
sine Ruus i Gadens Rendesteene, bør ikke
formalisere sig over de Critiquer, som der-
paa kand tai\åe.Holb.Hh.II.496. *Mod klog,
mod taabelig Kritik

| Spids aldrig Pen I

Wess.236. Det er heller ikke vor Hensigt
her at give en udførlig Kritik over (nu
alm.: afy alle Paastande og Meninger i et

Yy\gt.Ørst.VI.34. Niels plejede rigtignok
at sige, at der var Ingenting han satte

større Pris paa end Kritik, men han holdt
alligevel mere af Beundring. e7PJac.II.i05.
ingen af disse formodninger kan holde
stand for en videnskabelig kritik. Vilh
Thoms.Afh.1.342. Kritiker og Portraiter.
Brandes.(bogtitel.l870). den bidske C. Mol-
bech . . skrev en meget nedsættende Kri-
tik af „Valdemar den Store" i „Aftenbla-
det". fi'^e^^r.DF.II. 75. jf.: komme under
(nu: ud for^ folks critiqve at ieg havde
paataget mig noget som ieg ikke kunde
præstere. Holb.Brv.87. den lille kritik,
(sj.) om smaalig, snæversynet bedømmelse osv.

D&H.
II
spec. om metodisk, videnskabelig un-

dersøgelse osv. af en tekstoverlevering m. h. t.

dens ægthed, værdi osv. (jf. Bibel- , Kilde-,
Tekstkritik). FrSneed.I.512(se bibelsk sp.
615^^ i). *fordømme dem, der grandske

|

I Bibelen med prøvende Critik. Hrz.D.III.
253. Den der engang skriver en Metho-
dologi for Kritik af trykte Texter, vil vist

gjøre vel i at gjennemgaa et Kursus i

Typographi. ABDrachm.Afh.173. \\ under
(al) kritik, om hvad der er saa daarligt,

at det ikke engang kan gøre krav paa en
undersøgelse ell. bedømmelse; meget slet; elen-

dig, (hun) udgav Idyllen und Lieder,
Leipzig 1784, hvoriblant meget findes, som
er under al Kritik. FrSneed.1.8. Oehl.Er.L
112. Heib.Pros.IV.471. e. &r. (hævet) over
al kritik, uden lyde ell. mangler; udmær-
ket. Saaledes har disse to Bestemmelser
at være over al Kritik og at være under
al Kritik en vis flygtig Lighed (d : nemlig
ikke at være mellembestemmelser) med hin-
anden. Kierk.XIV.132. hans Taffel var

fodt, hans Kældere over al Kritik. Rosen-
rantz.H.205. jf. I. hæve 2.1 slutn.

2) i videre anv. ; dels oftest i best. anv., om
(udøvelsen af) kritik (1) som fag ell.

videnskab (jfBømmeknnst). sette den
alvidende Critik i frisk Arbejd. Høysg.Anh.
36. Det er ikke efter Kritikens Regler.
YSO. (jeg er) bleven haardt og skaansels-
løst behandlet af, hvad man kalder Critik.
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HCAnd.BreveJT.598. Naar Kritikken hæ-
ver en Mand til Skyerne, er den gunstig.

KNyrop.OL.1.76. dels om exme til at udøve

kritik (1); evne til vurdering; omdøm-
me; kritisk sans (jf. Selvkritik^, man
bør læse med Kritik. 5fa/.»XI 7.7i5. Kri-

tiken over for literær Overlevering var
endnu ikke vaagnet hos ham (o: Henrik
Ibsen). Han benyttede de Behandlings-
former, som havde Hævd. Pol.'Vi2l928.11. lo

8p.3.

03 kritikakle, v. [kridi'kagla] -ede.

vbs. jf. Kritikakleri. (fra ty. kritikakeln; til

Kritik; nedsæt., 1. br.) kritisere paa en
smaalig maade; ogs.: fremkomme med
kritiserende ordskvalder. Senere har man i

Tydskland . . begyndt at kritikakle (Thor-
valdsen). Han kunde blot sætte sig ind i

det Græske; ikke bringe Kunsten ind i

Nutiden. Oehl.Er.lV.185. Grundtv.Breve.33. 20

Det er ikke min sag eller min skik at

ville kritikakle og rive ned på noget eller

nogen, mindst på en brav mand, som jeg
ikke har det mindste med at gøre. NMPet.
Br.l39. smaalig Bagtrappeagitation og vims
Kntikaklen.HSchwanenfl.In.394. jf.: Der
hører mere til at bortcritikakle Sand-
heder, end at sige „Vi" til sig selv. Blich.

(1920).XIV.109. CO Kritikakler, en.

(nedsæt., l.br.) smaalig kritiker. Oehl. ^0

11.121. Synet af hans ranke, formfuldendte
Skikkelse var nok . . til at blødgøre Sin-
det hos den mest blodtørstige Kritikakler.
Reumert.(Pol.^Vsl925.11.sp.4). jf.: *Ikke be-
sværlig din (d: vibens) Skjænden kan falde
mig:

I
Min Kritikakler jeg derfor vil kalde

dig.Blich.(1920).XXI.104. CP Kritikak-
leri, en. (nedsæt, 1. br.) vbs. til kritikakle;
ogs. mere konkr., om smaalig kritik, kritise-

rende ordskvalder. TBruun. VII.5. jeg føler 40

mig ikke glad ved at være hjemme hos
et Folk . . der kun lever i Critikakleri og
Smaalighed.jffa4nri.j5reve.7J.50. CJ H.ri-
tikast eZZ.Kritikaster, en. [kri^i'kas^,
-'kasdar] flt. kritikast(e)re. {fra ty. kritika-
ster; til Kritik; nedsæt, 1. br) da ar li g,
smaalig kritiker. *Imellem Skribler og
imellem Critikast,

|
Forguder Mester

Midas Sieur Bombast. Thaar.ES.512. SaV
XIV.715. Kritikaster: (Zaire) er uag- 50

tet dets unægtelige Skiønheder nær ikke
. . det Mesterstykke vore Kritikastre vil
giøre det til. PdBosenstG. DramatiskJour-
nal.l 772.138. Schand.(Studenterbogen.(1896).
23). jf.: (han) maa . . tillade mig, til Trods
for hans Kritikaster-Værdighed, at erklære
dette plumpe Udfald for en Drenge-Stresr.
PAHeib.US.383.

CP Kritiker, en. [^kridigBr] ((nu især
spøg.) m. lat. form (og bøjning) Kritikus (alm. 60

skrevet Criticusj. LTid.1749.65. PAHeib.US.
554. Oehl.Er.II.124. Heib.Poet.IX.355. Bre-
dahlLLSl. Rubow.LK.9. hertil flt critici osv.
Eilsch.PhilBrev.x. Schack.99. Wied.BS.259).
flt -e- {fra ty. kritiker (kritikus); af lat cri-
ticus, gr. kritikos; jf. Kritik osv.) person,

som udøver kritik, kritiserer; især: person,
som (er knyttet til et blad, et tidsskrift og)
kritiserer litterære ell. kunstneriske frembrin-
gelser; kunstdommer; smagsdommer;
recensent, disse bitte smaa Critici, som
. . i en Kakkelovns-Krog, over et Thee-
Bord . . berige den lærde Verden med
deres høytravende Anmerkninger over de
Skrifter, som udkomme, enten de have
læst dem, eller ikke. Eilsch.PhilBrev.x.
(Baggesen) staaer Oeh., enhver Aand og
fornemmelig Historien til Regnskab for,

hvorledes han har rygtet sit Kald som
Critiker. Grundtv.Udv.III.613. Sigurd Mul-
ler, der ellers meest optræder som streng
Critiker over Kunst og Literatur. HCAnd.
Breve.I1.716. Brandes.XV.429. Rubow.LK.
22.

CP kritik-las, adj. [2 slutn.] som ikke

anvender, ell. hvorpaa der ikke er anvendt
kritik; ukritisk, et andet, men endnu mere
overfladisk og kritikløst Arbeide.ScWeisrzer.
Asphyxien ogDøden.(1868).16. kritikløs Be-
undring. D&H. Hans Lærdom er . . over-
fladisk og uselvstændig; han plukker kri-

tikløst ud af de Bøger, der ligger ham
for VL2i2inden. NMøll.VLitt.II.37. jf. Kri-
tikløshed. Saaby.''

Kritikus, en. se Kritiker.

kritisere, v. [kri^i'se'ra] -ede ell. (sj.)

-te (ESkram.HG.42)°. vbs.(sj.) -ing (Larsen.),

{fra ty. kritisieren, af ældre fr. critiser (Chr
Møll.RS.1.134),jf. holl. kritiseeren samt eng.

criticize, fr. critiquer; til Kritik) udøve,
fremsætte kritik (1); gøre til genstand
for kritik (1); bedømme; især (jf. Kritik
sp.420^): dadle. Moth.Conv.K223. Ingen
criticerer ubeden en andens Arbeide, uden
hans Hænder kløer, og han haver Lyst til

Strid. Holb.MTkr.177. jeg har giort mange
Vogne i mine Dage . . dette vilde være
den første, som blev kritiseret Skuesp. VII.
97. idet (Oehlenschlåger) vil kritisere (Bran-
des.I.417: bedømmer^ Hauch . . charak-
teriserer (han) sig selv. Brandes.DD.86.
Rubow.LK.62.

|| f intr., m. flg. præp. om
(Hørn.Moral.1.53. Holb.Paars.74) ell. over
(Hørn.Moral.I.119. Satiren sigter alleene
paa visse Pralere blant gemeene Folk udi
Fristæder der sidde paa Vertshuse og cri-

ticere over Borgemester og Raad. Holb.JJ
Bet.a7r).

kritisk, adj. ['kri^Zis^] intk. d. s. ell. (sj.)

•i(VSO.I.573). {fra''ty. kritisch; af fr. cri-

tiquer lat. criticus, gr. kritikos; jf. Kritik)

1) adj. til Kritik 1. t.l) som hører til

ell. angaar kritik. Tode.ST.1.92. ægte
Kilder for Historien . . valgte med diplo-

matisk Kunst, og oplyste med critisk Lær-
dom. FrSneed.1.368. *Venner, hvis critiske

Dom
I
Jeg bryder mig grumme meget

om. Oehl.SH. 41. critiske og æsthetiske
Sknitev.Heib.Poet.VI.153. Man bør bi-

bringe Menneskene en kritisk Evne, at de
ikke skulle tage Skyggen for Legemet.
Høffd.DF.9. Originalens Læsemaade (er)

27*
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anført i det kritiske App&rsit ABDrachm.
Afh.182. kritiske klammer, se I. Klam-
me 2. 1.2) om person: tilbøjelig til at
udøve (især: dadlende, irettesættende) Uri-
tik, kritisere. Skuesp.VIII.390. Omhyg-
Eeligt har jeg undgaaet at opstille nogen
ære, men stadigt har jeg forholdt mig

kritisk til de Sædelighedsbegreber, der
løberLandet oveT.Brande8.XIlI.492. Kvin-
den holder sig gærne på forsigtig afstand
fra en mand, nun anser for kritisk.iT^or/ø.

OS.57. *Banked han saa Piben ud imod
sin Støvletaa, | lagde kritisk Øjet til og
rensed den med 8tTa2i.Aakj.RS.22. jf.:
*Naar Du er dum, | da vær blot stum,

|

men med en kritisk Mine. Kaalund.90.
2) adj. til Krise 2. 2.1) (med.) som hører

til, følger med en sygdom i dens afgørende
vendepunkt, en Feber, som endes i det
den giør et critisk Udslæt paa Huden.
Butim. Børnekopper.(overS.1 753). 7. kritiske
Tegn . . under Sygdomstilfælde. Meyer.'^

kritisk Materie, smst. jf. bet. 2.2: med spitse
Penne (at) komme den Syges Næse til

at bløde, naar Naturen ei formaaede selv
at tilveiebringe . . en critisk Udkastelse.
Tode.ST.1.3. 2.2) overf.: som hører til,

indebærer ell. medfører det afgørende
vendepunkt i et forholds ell. en sags for-
løb ell. udvikling; ogs. i videre anv.: farlig;
betænkelig. Langebek.Breve.438. Kongen
har seet . . hvor kritisk hele Stillingen
var. CPalM. 0.456. under hans kritiske
(Brandes.1.378: afgørende^! Sygdom i Ita-

lien (vendte) Poesien . . tilbage til ham.
Brandes.DD.19. Selv de store Løvtræer,
der bød Vinteren Trods . . gaar ved Marts
en kritisk Tid i Møde. Tilsk. 1918.1.250.
2.3) i faste forb. kritisk alder, (med.)
tiden for menstruationens ophør; klimakte-
rium. Panum.411. SaUXVI.947. kritisk
dag, (især i flt.) dag, paa hvilken afgø-
rende begivenheder indtræffer ell. kan ventes.

VSO. D&H. spec. (med.) om dag, paa hvil-

ken der viser sig forandring i en sygdoms
forløb (YSO.1.573. Meyer.^), ell. (meteoroL)
om dag, paa hvilke der, if. en ikke bekræf-
tet teori, skal indtræde overordentlige fæno-
mener (D&H. Sal.^XIV.716).kTitisk Tum-
fang, (fys.) rumfang, som et stof har ved
den kritiske temperatur. SaUXIY. 716. kri-
tisk temperatur, (fys.) temperatur, over
hvilken det ikke er muligt at fortætte et stofs

damp til vædske. Paulsen.I.149. Christians.

Fys.599. kritisk tryk, (fys.) tryk, som
et stof er underkastet under fortætning ved
den kritiske temperatur. SaUXIY. 716.

CO Kritisk-hed, en. (1. br.) til kri-
tisk 1.2. Fru H., der er berømt og frygtet
for sin Kritiskhed. JafeZww.GP.Pi. sa.DG.
313.

I. \ kritle, v. {maaske til II. kritte (2);
sml. krisle samt jy. kretle (se II. kritle))
som betegnelse for møjsommelig, lang-
som fremgang, bevægelse olgn. dernæst
kom han stikkende med den ene Klud

t

efter den anden, i Somme var der een
Mark, i Somme en halv og i Andre kun
et Par Skilling, sigende med det Samme:
I seer nok jeg maa kridtle mig frem med
Laane-Gods, da mine Lomme-Penge ikke
vil slaae til. Grundtv.Snorre.II.225.

II. kritle, v. ['kridl9, 'kredlo] -ede.

^'ra tv. kritteln (f gritteln), ]f. nt. krid-
eln, kretelen, skændes; mulig sa. ord som

10 sdjy. kretle, smaaskænde (Feilb.II.294); sml.
kritlig samt grætten, kritten; jød.) gøre ud-
sættelser, vrøvl (over noget) paa en gnaven
maade; ræsonnere. OrdbS. kritlig;, adj.
['krid-, 'kredli] (fra ty. krittlich; til krit-

teln, se II.°kritle; jød.) gnaven; vranten.
Hvad nytter det at være kritlich og sætte
sig graa Haar i lioveået.Goldschm.YIII.18,

t JBLrit-orm, en. (Kfid-, EPont.Atlas.I.
699. Blumenbach. Naturhist. (overs. 1 793).

20 344). {ænyd. kridorm ; til II. kritte
; jf.

Krilleorm) om forsk, mider som fx. fnat-
mider (Moth.Conv.K221); ogs. om fnat^
ringorm olgn. EPont.Atlas.I.699. Orm i

Lædderne, under Næglerne, i de lønlige
Lemmer, de saa kaldede KJritorme, etc.

Agerbech.FA.I.l 7. OFMull.ZoolPr.186.
I. Kritte, subst. ['krid9, ogs. 'kreda]

(ogs. skrevet Kridte. Mkans.(SvendtAmt.
1922.74). Drachm.M.223). {vel egl. (vbs.)

30 til II. kritte, jf. jy. krit, kløe (Feilb.) ; sml
udtr. som død og plage, død og pine u.

I. Død 6.1 ; dagl. ell. vulg.) i forb. som død
og kritte ("død og salte kritte. Kan-
darius.LP.50), anv. som ed. VSO. (I skal)
Død og Kritte komme til at smage Stevns-
herreds Yogiikæpi)e.PMøll.I.2?0. Oversk.
Com.I.102. Saasnart gamle Jens saa Pi-
gerne, raabte han: „Død og Kritte, der
ar vi Fjenden." Goldschm.VII.43. Hille

40 Død og Kritte, hvilke Lunger og hvilken
Røst hun ikke har. Lieb.DQ.L213. Ja men
Død og Kritte, Menneskebarn l^awdfaHMS.
LP.19. Rørd.SF.97. Feilb.I.229(u. død og
krone),jf smst.lY.124(u.ed). OrdbS.(sjæll).
hille den og kritte, se hille 2.3.

II. kritte, v. (^krette. MDL. f krite.

Moth.K347). -ede. {jf. ænyd. kritte, smaa-
kradse; besl. m. (ell. sa. ord som) no. krita,

udskære, sv. kreta, snitte, tælge, oht. krizzon,
50 udskære, mht. krizzen, kradse; sml. no. dial.

kritla, krille, klø, ty. kritzeln, kradse, skrive

gnidret (se krisle^, samt (m. h. t. bet. 2) isl.

kritja, erhverve med besvær, og I. kritle; jf
ogs. I. Kritte, kritten og krille; dial.) 1) intr.

(og især upers.): (smaa)klø; krille. Moth.
K347. Langebek.Lex.K336a. Feilb. Kvæmd.
jf. Krittehoste (o: krillehoste). Feilb.

OrdbS.(sjæll.). 2) overf., om langsom, for-
sigtig ell. besværlig bevægelse ell.frem-

60 gangsmaade(jf 1. kritlej. kritte af (sted)

eW.paa vej, liste af; kradse af. MDL. OrdbS.
(Langeland), han kritter 'ved (o: arbejder
saa smaat). smst.(sjæll.). jf. Feilb. || bejle;
gaa paa frieri. Vor Jørgen kritter hos
jer Trine. YSO.(sjæll).

IIL kritte, v. (ogs. krede. MDL.(sdjy.)).
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-ede. {fra nordfris. kridj (krere, kreri),

køre paa kærre, jf. ogs. dial. krit(te)baar,

hjulbør (KSel8kSkr.I,75(8djy.). Huhertz.

Ærø.(1834).249. Feilb. OrdbS.(Taa8inge,

Strynø)); til nordfris. kred (krer), karre, jf.

øst- og vestfrisisk kret, krait(e), kreite, side-

brædderne ell. -tremmerne i fadingen paa en

(hø)vogn, ogs. : mindre, let kurv ell. kasse til

at bære tørv i, jf. hall krat, ty. kratte(n),

kråtze; dial.) trille, køre med (tørv, mer-
gel olgn. paa en) trillebør. KSelskSkr.1.75.

MUbertz.Ærø.(1834).249. MDL. Feilb.BL.
195. Mergelen . . krittes . . op af brønd-
formige Grave. LandbO. III. 565. Feilb.

OrdbS.(Ærø).
kritten, adj. ('krid(d)en. Moth.K340.

MDL. Feilb. kred(d)eii. VSO.(jy.). MDL.
Rietz.351(hallandsk)). (vistnok besl. m. II.

kritte
; jf. sv. dial. kreta, tirre, smaatrættes,

isl. krita, kævles, nt. kreten, trættes, samt
II. kritle, krutte; sml. grætten; nu kun
dial.) gnaven; vranten; genstridig;
tvær. *Jeg fandt . . (rigtig nok lidt krit-

ten)
I
Den (o: en trævl) ei var snoet af

danske Haar. Bagges.V.266. MDL. 297.
Feilb.IL295. jf.: *I kun af Kridenhed
bie og tøve,

| Just for vi Eder slet intet

behøve. Wadsk.128. SorøSaml.II.193. VSO.
IILK310(jy.).
krivle, v. se krible.

I. Kro, en ell. (dial.) et (Moth.K350.
Cit.l782.(RibeAmt.l915.80). Blich.(1920).
IX.115. Feilb. Rietz.356(skaansk)). [kro-']

(t Krag. Pflug.DP.369. Gram.Nucleus.il9.
— dial. Kro(e)r, en, et. Cit.l714.(Aarb
Aarh.1928.41). H:øysg.S.205. Budde.F.406.
Feilb.). flt. -er ['kro'ar, ogs. kro-V] {ænyd.
kro(g), kru(g), kroer, glda. kru(w), krow,
kroog, sv. krog; fra mnt. kroch, kruch, ty.

krug; af usikker oprindelse WformenKr o (e)r
dannet afssgr.som Kroer-hus, -kone, -mand,
se w. Kro-hus, -kone, -mand)

I) værtshus, gæstgiveri (2), belig-
gende paa landet (i landsbyer, ved lande-
veje, færgesteder olgn.) og især beregnet paa
rejsende, vejfarende, tidligere ofte forbundet
med købmandshandel (Argus.l771.Nr.20.2.

jf. OrdbS.(Lolland)) ; ogs. undertiden (spøg.)
om værtshus ell. restaurant i byerne. Hånd
reiser aldrig en kro forbi. Moth.K350. en-
ten har Fanden taget ham, eller (han) sid-
der . . i en Kroe og dricker Pengene op.
Holb.Jep.IV.2. *jeg selv i Kroe vil drikke;

|

For andet kommer jeg der ikke.Wess.136.
*Han kommer vel fra Kroen, j Fra Ter-
ning og Spil? Holst.1.145. »Reinald holdt
stille ved en Kro,

|
ved „Den rosenrøde

So". HSeedorf.H.92. (kroen) brændte 1913,
men er genopbygget som Afholdskro
/d: afholdsrestauration, -hotel). Trap.*III.135.

Il
holde kro, drive et saadant gæstgiveri;

ogs. om (lovlig ell. ulovlig) udskænkning af
spiritus andre steder. Moth.K350. De have
tilstaaet, at han har holdet kroe paa gaar-
den. Holb. Ep. (Bruuns Udg. Y. 302). VSO.
Lov^Vi2l857.§59. (især spøg. ell dial.:) til

kros. Du er mægtig drukken . . Du skulde
dog betænke, vi er paa Vagt her og ikke
til Kroes. Ing.KE.1.27. *(konen) skjælder
ud, naar Manden vil til Kros. Schand.UD.6.
Hans ulykke blev . . at han selv holdt af
selskab og derfor ofte fristedes til kros.
NMøll.N.156. Thorsen.86. Feilb. jf.: nil-
kroes i den svale Skov |

vi i\Q.Rich.I.143.
(nu næppe br.:) fra kros. Nogle sige og:

10 At komme fra Gildes; fra Kroers . . men
disse . . Talemaader ere ikke saa almin-
delig gængse. Høysg.S.205. || talem. (især
dial). kroen er helvedes iorst\ie.Mau.3561.
Krist.Ordspr.175. det er bedre at sidde i

kroen og tænke paa kirken end at sidde
i kirken og tænke paa kroen. smst. Ach-
tonFriis.DØ.IIL338. 2) (foræld.) d. s. s.

Herberg 2.2. Cit. 1705. (HistMKbh. VIII.
365). Tømmersvendene ere forsamlede

20 paa Kroen. FSO. HistMKbh.VIII.355. \\

især i ssgr. som Bager- (M0.I.112. D&H.j,
Skrædder- (HistMKbh.VIII.356), Sme-
de- (VSO.), Snedker- (VSO. HistMKbh.
VIII.47. TelefB.1928.II.1728), Tømmer-
kro fFølelser ved Præsten Herr Rørbyes
Indtrædelse paa Tømmer-Kroen i Adelga-
den d. 1ste Aug. n94:.(bogtitel.l794). Tøm-
rerkroen. TelefB.1928.li.l730), jf. Sven-
dekro.

30 II. Kro, en. [kro-'] j^^. -er ['kro-'ar, ogs.

kro-V] {ænyd.d.s., su°<iiaZ. kroe, krove, kroge,

jf. no. (dial.) kraae, shetlandsk kro, oldn.

krå; sml. ogs. sv. kråva; af uvis oprindelse;

jf. I. Kraas (1), I. Krave (1), II. Krop (1) i

sa. bet.; sml. IV. kro) 1) hos visse fugle: en
poselignende udvidelse af spiserøret,
hvor føden foreløbig opbevares ell. opblødes
(Ingluvies); ogs. (uden forzool. spr.; især kog.)
alm. om kraasen (Mangor. Kogeb. (1857).

40 144. Const. Kogeb. 71. OrdbS. (kbh. , sjæll,

bornh.). jf.DF.II.152. Kalk. II. 619 samt
Kornkro^. 3Mos.l.l6. Kropduen har saa
uhyre stor en Kroe, at den kan oppuste
den lige saa stor som hele Kroppen. Raff.
(1784).343. Alle Høns og andet Fiærkræe
har to Kroer, den eene er Kornkroen,
hvori deres Æde bliver blødgiort, og den
anden den egentlige Mave (Kroe), hvori
det fuldkommen søndergnides, opløses og

50 fordøies. Huusholdn.(1799).lII.6. Han (o:

ravnen) skal faae saameget Kjød han kan
hulke ned i sin Kro. Blich.(1833).VIL16L
Lutken.Dyr.180. || i faste forb. (jf. u. bet. 3;.

*Hand tænkte en Capun, en And, en Gaas,
en Hane | At snappe vek til sig, alt efter
gammel Vane . . | Da de ved Muren gik,

atfyldederesKro e.ReynikeFosz.(l 747).
145. *En Herre lader op sin Haand

|
Og

fylder deres (o: fuglenes) Kro. Winth.HF.
60 54. hun (lægger) Hovedet tilbage som en

And, naar den har faaet Kroen fuld.
Blich.(1920).VIL23. 2) (zool.) om et af-
snit af fordøjelseskanalen hos insek-
ter; formave. Liitken.Dyr.^363. Honnin-
gen opsuges (af bierne) gennem Mund-
delene, pumpes ind i Svælget og gaar
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derfra ned i et særligt Afsnit, Kroen.
Frem.DN.610. Bergs.MS.U.llO. 3) overf.

anv. af bet. 1 m. h. t. mennesker
||

(sj.) om
fremstaaende adamsæble. Øjnene havde
Hængeposer, og en mægtig Kro stod ud
fra Halsen under et Skæg, der lignede
Fuglefjer. ORung.SS.109.

\\
(nu især dial.)

i udtryk for at spise, mæske sig; især

i mere ell. mindre faste forb. kroen kand
aldrig blive f5>^ldt på ham. Moth.K350. al-

ting gaer i hans kro. smst. *Alt, hvad hånd
med Fem Fingre-Kloe

|
I Vommen hafde

stoppet,
I
Og i sin sluge-giærig Kroe |

Til

Næbbet hafde proppet. Cit.ca.l725.(NkSé'>

820.102). Han sætter alting i Kroen o:

eller han fraadser sine Midler op. YSO.
OrdbS.(Fyn). have kroen fuld, være
(meget) mæt („stoppet'^); have skrotten fuld.

VSO. II
være stor i kroen, (jf. storkroet;

dial.) være vigtig, stor paa det, storsnudet;

kro sig. Bietz.356(skaansk). OrdbS.(Fyn).
III. kro, ubøjeligt adj. [kro'] (jf. ænyd.

kraa, rask, frisk (efter sygdom), no. (dial.)

kraa sig, komme sig efter sygdom, jy. kraan
(se ni. kran^, kroen, vigtig, overmodig
(Feilb.); i da. m. tilknytning til II. Kro,
IV. kro; sj.) vigtig; stolt; kry. *Jeg . .

af Hæder blir lidt ør,
|
Lidt krye, lidt

kroe, lidt tyk, lidt feed. Bagges.lI.178.
smst.V.235. Hun følte sig helt kro til Mode
ved at tænke paa, at hun var een af de
meget faa, der ikke havde sukket for
Mikkel i Møllen. Bregend.FT.53.

IV. kro, V. [kro-] -ede ['kro'ada, ogs.

'kro-'aaa] part. -et l\kro^(Q)t] (aft.afll.Kio)
iy(nu kun dial.) fylde (føde) i kroen.

II
(sj.) m. obj.: fylde ens kro; made. *Een

(o: nonne) kroede ham (o: en papegøje)^
een gav ham Mad,

|
Af hvad den Skelm

helst spise g2iå. Carst.Yerv.l34.}\uden obj.,

i /'or6. kro 'i sig, fylde sig med føde; mæ-
ske sig. Moth.K350. Rietz.356(skaansk).

\\

kro op, (nu næppe br.) gylpe (føde) op
(som fugle, der mader deres unger). Moth.
K350. VSO. 2) refl. ell. (nu næppe br.) intr.,

egl.om fugl: oppuste, opspile kroen ell.

vise sin fyldte kro (og deraf følgende vel-

være); nu især overf.: indtage en holdning
ell. opføre sig paa en maade, der vidner om
velvære ell. stolthed, vigtighed; knejse; slaa
med nakken; bryste sig; være vigtig;
vigte sig (jf være stor i kroen u. II.

Kro S), saadan en naragtig Embedsmand,
der . . speiler sig i sig selv, som Paafug-
len, gaaer og kroer sig, som en Popegøje.
Luxd.FS.12. *i din (d: grækerens) Borg sig
nu enFasksLkToer.Blich.(1920).V.208. Du
kroer dig af dine Rigdomme. EaucLIIL
351. Naar Kakkadue (i „Capriciosa"), som
han bedst sidder, begynder at kroe sig
som en And, der har forslugt sig, og der-
paa opstøder det Ord: Mariane, saa leer
alle Mennesker. Kierk.VI.42. Mage til den
Hane finder De ikke i hele Sognet; see,
hvor den basker med Vingerne og kroer
sig midt imeUem alle sine Koner. /ScAar-

ling.N.120. Buchh.TJH.44. i sa. bet. (nu
næppe br.): kro op (Helt.Poet.195), kro
sig op (Moth.K350) ell. ud (VSO.). (sj.:}

nogle Duer . . kroede sig frem i ^oX-
skinnet. SMich.Æb.8. || W om ting ell. for-

hold. *Galenskab sig kroer med Navn af

\iisdom.Hauch.DV.^I.166. *Den høie Pop-
pel kroer sig

|
End lige stolt og ranK.

Winth.1.226. *Se Solen skinner blideligt, I

10 Træerne kror sig af Saft
| og knoppes.

AaBerntsen.D.74.
Kro-, i ssgr. ['kro'-, undertiden ogs. 'kro-J

især af I. Kro 1 (Jf. ogs. Kroer-j; fx. (for-
uden de ndf. medtagne) Kro-bal, -besøg,
-folk, -lade, -pige, -port, -sal, -skilt, -stald,

-tøs, -vittighed.

Krob(e), en. se Kraabe.
Kro-dag;, en. [1.2] (foræld.) dag, da

haandværkssvendene holder møde i deres her-

20 berg. St. Hans Krodag. Nytaars Krodag.
MO. -due, en. [II.]] \ (l.br.) d. s. s.

Kropdue. Saaby.*(1904). D&H. -ejer, en.

^i/". I. Kroer, Kromand;. Schand.UM.7.
Krak.1922.1.890.

1. 1 Kroer, en. {ænyd. d. s. (Kalk.II.
633.V.616 u. Krøger); fra mnt. kroger, jf.
ty. kruger; afl. af 1. Kro; jf. Kroer-) d. s. s.

Kromand. Borgerskabet bestaaer . . af

Haandværks-Folk, nogle faa Kiøbmænd,
30 Vogn-Mænd og Kioeie.EPont.Atlas.il.313.

II. Kroer, en, et. se I. Kro. Kroer-,
i ssgr. (dial.) egl. af I. Kroer, men efter at

der af disse ssgr. dannedes et ord Kroer,
kro (se u. 1. Kro^, følt som smsat. med dette;

se M. Kro-hold, -hus, -kone, -mand, -sted.

Kroeri, et. {vel afl. af I. Kroer; dial.)

det at holde kro. Kiøkkenhandel og Kroeri.
Cit. ca. 1860. (AarbThisted.1922. 326). Kok.
DFspr.1.323. Kroerske, en. ['kro-'arsga]

^ {ænyd. kro(g)erske; fra mnt. krogersche;
fem.till.Kxoei', nu sj.) kvindelig kroejer, kro-

holder, ell. kroejers, kroholders hustru, det er
en ond kroerske, som ei kand borge en
pot øl til en karl, mens hånd drikker den.
siges om den der skyler sin hsnm.Moth.
K351 (jf. Mau. 954). Holb. Heltind. 1. 2 78.

Stampe.I.430. MO. GyrLemche.K.47.
Kro-fader, en. {ænyd. d. s. i bet. 2,

mnt. krochvader) 1) (jf. -moderj brugt som
50 fortrolig betegnelse for en kromand. Moth.

K351. Bagger.I.122. *Hej, Krofa'r, Krofa'r,
Vinen frem,

|
den bedste Most Du ejer.

Drachm.SB.144. NatTid.^*hl921.M.4.sp.4,

2) [1.2] (foræld.) vært i svendeherberg. MO,
HistMKbh.VlII.356.

I. Krog:, en. [krå-'q] flt. -e ell. (nu kun
dial.) -er (Holb.lntr.I.519. Suhm.Hist.III,
633. Biehl.DQ.n.49. Handels- oglndustrie-

Tid.l802.379.sp.l. Thorsen.73). {æda.kiok
60 (i bet. 1-2;, SV., no. krok, oldn. krokr, eng.

(laant fra oldn.) erook; i aflydsforhold til

II. Krage, II. Krig; jf. kroge, kroget, krøge)
1) om genstand, der er krum, ell. hvi»

ene ende er krummet, bøjet; især i fig.

anvendelser: l.l) (nu især dial.) om træ-
gren med hage (o: en ikke helt afhugget
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mindre gren; jf. II. Krage), brugt til at

trække noget til sig med (Feilb. jf. Nødde-
kros), ell. om krum, bøjet gren, træ-
stykke, krum, bøjet del af gren, stok

olgn. genstande; ogs. om krum, kroget
knogle (se fx. Gaase-, Giljekrog;. En
Krog paa en Green, paa en Kiep.FSO.
Der er en Krog paa Grenen. M O. *Træk
Vogn af Hus, tag Kæp (o: stok) ved Krog
(o: det krumme haandtag)\ |

Følg med,
følg med paa Foraarstog.J 7Jen8.C.86. paa
hele Rejsen gik jeg barho'det med Ba-
retten foldet om Krogen paa min tynde
RøTStok. HKaarsb.M.11.1 94. billedl: smuk-
ke Qvinder . . den Krog hvormed Satan
har krøget saa mangen Siæl til sig. Eersl.

Præd.23S. \\
ordspr. (nu især dial.) det skal

tidlig krøge(s) ell. kroges, som god
krog skal blive olgn., man skal begynde
at opdrage, tæmme en tidligt (jf. u. degnej.
Mau.10237. den Gren skal kroges tidlig,

som der skal blive en god Krog af. Hostr.

E.I.10. OrdbS.(sjæll., fynsk), jf.: Grenen
er nu for gammel til at vorde Krog. Lieb.

DQ. 11.524.
II

(dial, landbr.) om høst-,
mejekrog. SaUXVI.857. Feilb. SjællBond,
110. \.2) om mindre stykke jærn, staal-
traad (ell. nu sjældnere træ) olgn., der er
ombøjet ell. stærkt krummet (i den ene
ende), fx. brugt som haspe ell. til at slaa

(skrue) ind i noget og ophænge noget i olgn.

Nu maa jeg leede efter en Krog at henge
mig Yiaa. Holb.Kandst.V.6. At sætte Kro-
gen (o: Krampen) for Døren. F>SO. Paa
Krogene i Vindueskarmen var ophængt
friske Grønnekrandse. Goldschm.Ejl.il. 51

^j/. Vindueskrog^, i Gaarddørene er der
. . Kroge udvendig, for at man . . kan
lukke for Høns og Ænder. sms/.J.^O. til

Sværdet (hørte en) svær Krog af Bronze.
SophMiill.VO.223. Der henne staar et Vin-
due paa Krog. CEm;.Æ 77. 44 O/. Storm-
krog;. Guld-Eversharp (Blyant) . . Kro-
gen til Lommen sidder højt oppe paa
Blyanten. PolitiE. Kosterbl. ^Vs 1923. 1. sp.l.

krog at hænge sin hat paa, se Hat
sp.938^^' jf.: naar jeg haver med Lands-
hye-Folk at bestille . . mynstrer (jeg) hvert
Bogstav, førend jeg sætter den paa Pa-
Eiret, paa det at ingen skal faae en Krog,
vor han kand henge noget paa.. Eolb.Ep.

1.228. 1.3) redskab til fiskefangst, nu
oftest et stykke bøjet metal med modhage(r),
beregnet til at hage sig fast i munden paa
fisk, der sluger den derpåa anbragte mad-
ding; fiskekrog (jf. 1. Angel i); ogs.: (del

af) redskab til at hugge i fisk (ved pilkning
olgn.). *Een Orme-Stæg vil her een Fisker
Fisken give,

|
At den ved Kraagen skal

hånds Mave-Fange blive.iTid.i758.5S0.
*Med Krog skal man Fisk angle. Oehl.L.
1.189. Brasenen . . fanges paa Krog, idet
den rask bider paa Regnorme. Krøyer.IIL
385. tage en Fisk paa Krogen, bcheller.
MarO. bide godt paa Krogen. 8w«<. kaste
kroge, se II. kaste 1.4. || i billedl udtr. (jf.

ogs. u. Guldkrog;. Søren Kierkegaard .

.

har en lignende Gruppe paa Krogen i

„Forførerens Dagbog". VithAnd.YT.144.
sætte noget paa krog (for en), (nu næppe
br.) bruge noget til at lokke, overtale en med.
I Morgen vil jeg flye Dig to tusende Du-
cater . . til at give hende, og en lige
Summa til Smykker at sætte paa Krog
for hende. Biehl.DQ.II.184. *har du ingen

10 bedre Lokkemad? ..
|
Vil fra mit Sæde

du mig drage bort,
| Maa dygtig Daar-

skab du paa Krogen sætte. l'alM.'VI.91.

jf: Bliver Du Enkemand (og agter) at

gifte Dig igien, saa tag ingen af dem,
som sætte Mading paa Krog. BiehlDQ.
IV.79. bide paa krogen, se I. bide 1.8.

(sj. ; jf. Garn2.2 slutn.:) hav e sine Kroge
ude, o: sondere Terrænet, prøve Stem-
ningen. D&H. 1.4) (især fagl.) om redskab,

20 der ender i en krog (I.2) fj/". Brøndkrog;;
især om saadant redskab, brugt til at (hugge
i noget og) trække noget til sig med, rage
op i noget med olgn. (slagge fra højovne
olgn.) maa trækkes af med Kroge. Sal.*

XXI.729(jf. Krogslagge;, oftest i ssgr., se

fx. Fang(e)-, Hugge-, Hø-, Ild-, Kalkkrog.

I -å^ (^P'^ff-) om anker (jf. Ankerkrog;.
„Lad os dyppe Krogeni" skreg (skippe-

ren). Saa lod de Ankeret iaide.Børne-
30 vennen.1921.27. lade krogen gaa. OrdbS.

1.5) om del af dyr ell. planter, der min-
der om en krog (I.2)

||
(zool.:) Paa deres

Fødder have (fluerne) mange smaae lige-

som Kroger og Hager. Suhm.ll.86. det
meget brede . . i en Krog endende Over-
næb (hos pelikanen). SaUXYIll. 1047. jf,
Kroghaar: Bagvingernes Forrand er (hos
de aarevingede) forsynet med et Antal Kro-
ge, der griber ind i Forvingernes Bag-

40 rand. Sal.^1.48. om krum bindevævstap paa
underkæben hos visse hanlaks og -ørreder i

gydetiden (jf. Krog-laks, -ørred;. Fleuron.
VS.102. Brehm.DL.UIl.68.

\\
(især bot.) om

plantedel (jf. Klatrekrog, Krogbørste;. smaa
Kroge paa Viin-Ranker, hvormed de hæfte
sig fast an i noget. vAph.(1759). Træearter.
(1799).326. 1.6) om benet (i forbindelse
med foden), der krummes ell. sættes frem
paa en vis maade, saa en person kan falde

50 derover, ell. om krummet finger, arm;
kun i faste forb. || spænde ell. (nu dial.)

kaste (VSO. Feilb.), slaa (Politievennen.

1798199.187) \Lrog ior (nu næppe br. ka-
ste krog om. Moth.K363), (nu især dial.)

spænde ben for; ogs. om en form for bryd-
ning. Biehl.DQ.IlI.34. Det varede ikke
længe, før den blege Ridder havde slaaet

Rane Sværdet af Haanden; ved hurtig at

spænde Krog for ham, kastede han ham
60 til Jorden. Oehl. XX VI. 42. Blich. (1920),

VI1I.136. de andre (drenge) spænde Krog,
kaste Sneeboldte og Stene. Heib.Pro8.X.17.
Feilb. jf.: han slåer pænt, den Gamle.
Det er ikke saa længe siden, jeg saae
ham tae sin Mand baade i Bringetag og
Krog. Over8k.I.16. billedl: Biehl.DQ.lII.34.
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en Ordkamp, hvor man spændte Krog for

hinanden med dialektiske Finter..ILange.
MF.5.

II
trække krog (dial. ksiste krog,

rykkes (i) krog. FeilbJ, børneleg, vædde-
kamp, i hvilken den ene deltager med sin

krummede langfinger (sjældnere : bøjede arm)
griber om modstanderens og søger at trække
ham til sig. Saa skal vi trække Krog sam-
men om en Pægel Brændeviin.Tri6e.i)e
NysgierrigeMandfolk.(1783).126. *Naar til- lo

væds man trækker Krog,
|
Gavner godt

det store Skrog (o: langemand). Krossing.

D.12. (de) sad og trak Krog med hinan-
dens Arme oppe paa Briksen. KnudRasm.
MS.1.135. ogs.i tage fat i hver sin side af
noget og rykke til (jf. u. Gaasekrogj. Der
blev trukket Krog om Kurven, Drengen
holdt i den ene Hank, Madamen i den
Sinåen. Davids.KK.460. trække Krog om
Kommenskringler, o: se, hvem der kan 20

faa det største Stykke af Kringlen. D&H.
(jf.ogs.Feilb.IV.278¥^). 1.7) (no.) om pi-
skesnor, der slynger sig om noget; i

udtr. spille krog {jf. no. sveipe krok.
ABLarsen&Stoltz. Bergens bymål. (1 912). 7S)

spille top. *en lille Pog, | Som eene gaaer
og spiller Krog. CFrim.AS.202.

2) (jf. II. krøge 2 ; foræld.) lille, pri-
mitiv plov mea tveægget skære og uden
muld fjæl (tidligere brugt paa øerne). Cit. 30

1706.(kalk.II.634). Schytte.IRJI.107. Begtr.
Sjæll.II.33. LandbO.in.228.

3) (dial. ell. i stednavne) dels (egl.): krum-
ning, bøjning (krumt stykke) af vand-
løb, vej olgn.ell.om mindre bugt, ind'
skæring olgn.; dels om areal, jordstyk-
ke, der indesluttes af en saadankrum-
ning(jf.EagkTOg)ell.begrænses af buer,
vinkler (fx. om kile ind i en eng, mark-
stykke, der skyder sig ind i en andens jord). 40

De Skibe, som til Told-Stæderne indkom-
me, maa ikke sætte (o: kaste anker) ved
nogen Søe-Bod, Pak-Huus, Indvilg eller

Krog. Forordning ang. Told- Væsenet.(1762).
29. Veien giør en Krog strax uden for
Byen. VSO. sml. VnivBl.U.24. Feilb. Sam-
søsStednavne.(1922).ix. m. overgang til bet. 6:

*han tilbød ved daglig Tale |
Privatim,

publice Religion, Morale | At lægge ud
for Dyr. I Dalens vestre Krog |

Oprey- so

ste Cathedra, og Theses der opslog. Holb.
MpS.285. *et eget Folk (0: jøderne), | Som
bode langt øster i Krogen. Qrundtv.Udv.
V.17.

4) om (rummet i) en fordybning ell.

vinkel (om /br6. krinkler og kroge se

Krinkel; ^7. Krinkelkrog^. 4.1) om mindre
fordybning, hulhed ell. rum ml. to sam-
menstødende sider i en ting ell. paa legemet
(jf. fx. Laar-, Mund-, Øjekrog). Moderens 60

Øjne . . med saa mange trætte Rynker over
Laag og om Kroge. Jørg.LT.47. sædvanlig
passerer Svinet en Skrabemaskine og kom-
mer derfra op paa et Bord, hvor der finder
en Efterskrabning Sted med Haanden, da
Maskinen ikke i tilstrækkelig Grad kan

komme i Krogene. SønckeKnudsen.Nærings-
middellære.(1924).77. du maa rense skrive-
maskinen og gaa den efter i krogene

j

4.2) om det rum, der begrænses af to
(især i en ret ell. spids vinkel) sammen-
stødende større flader (ofte om rum,
hvor noget kan ligge forholdsvis skjult, uset

ell. beskyttet); undertiden i videre anv.: gem-
mested, skjulested, han (lagde) sig selv
hen i en Krog paa Skibet, og ventede
sin Død. Mall.SgH.254. »jeg ventelig

|
Til

at sove lægger mig
| I Karretens ene

Krog. Heib.Poet.IV.32. Henne i en Krog
mellem to Huse, det ene gik lidt mere frem
i Gaden end det andet, der satte hun sig.

HCAnd.yi.36. Saa er det dog meget bedre
at hygge sig ind i en Krog som denne,
nede mellem høje Havemure, hvor Luften
ligger lun og blød og stille. JPJac.II.364.
(han sad) inde i en Krog af Bænken, som
løb Lysthuset r\måt.Jørg.LT.27.^spec.om
rummet ml. to sammenstødende vægge
i et værelse; vraa. Foermanden sad imid-
lertid og smilede udi en Kiog.Holb.GW.
II.4. *hun . . slængte Bogen

|
Saa langt

hun kunde, hen i Kiogen. Bagges.Ungd.I.
194. Winth.VI.109. *Ude brød det paa
krigerisk Vis . .

|
Hjemme sad man saa

luunt i K>og CJ/". Kakkelovnskrog). Drar/im.
D.55. (jeg blev) stillet i Krogen (o : skam-
mekrogen) til Grin for hele Skolen. JMag-
nus.HF.98. overf. (1. br.): „mener Baronen
ikke, det var rettest at gjemme Degnens
Oration til siden?" . . „See saa, nu bliver
jeg sat til Krogs igjen! Jeg kommer
aldrig til at tale." CKMolb.Amb.148. \\ i sær-
lige forb. m. i; især overf., i udtr., der an-
giver, at noget (nu især samtale) foregaar
paa en skjult, hemm^elig maade. hun (Iwrte)

ikke . . hvad hendes Medbeilerinder . .

hvidskede i Krogene. Rahb. Fort. 1.214.
Men endnu har De ikke sagt os, hvad det
da er man mumler i Krogene. Hrz.XVIIL
198. Foraaret gik med Smaaskumlerier i

Krogene, Sommeren kom med Snakken
hist og her om Ellen og Henrik. Drachm.
TJB.279. Freddy og Hertha skumlede i

Krogene: Nej, aldrig havde de tænkt sig,

at Moderen kunde være saa stædig. SvLa.
HjG.68. Kys i Krogene og ensomme
Spaseretoure. Schand.BS.54. Soph Clauss.

DV.15. se o^fs. t*. Nippedrik. gaa, krybe,
løbe i krog (e) olgn., (nu næppe br.) skjule,

gemme sig. Moth.K372. *du derfor gaaer i

Kraage,
| Naar du din Gierning giør, du

lukker Dør og hRSige.Helt.Poet.117. seel
hvor indskrænket (Adam) blev, da han
var falden, han løb strax i Krog, han fryg-
tede sig, da han hørdte Guds Røst i Ha-
ven. Mossin.Term.207. VSO. f gaa i kroge
med unge karle (o: have hemmelig om-
gang med dem). Moth.K363. VSO. drive,
køre, trænge op i en krog, sætte i for-

legenhed, bringe i knibe i en diskussion

olgn.; sætte til vægs. Hun kan bevise . . at

Siesvigholstenerne har Ret, og saa synes
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jeg det og; for hun kan køre miff op i en
Krog som ingen Verdens Ting. I*Thi8t.P.

171. 4.3) billedl. anv. af bet. 4.1-2 (jf. ogs.

bet. 6), m. h. t. tanker, følelser olgn. og ud-

tryk for disse, han vilde gjennemtrænge
hver Krog (i lovgivningen) med Forstan-

dens . . Øie. Sibb.PI.27. *Hvor høit den
p; verden) leer og larmer, dog |

Der boer
i Hjertets dybe Krog | En svar, en løn-

lig Smerte. Oldenburg.S.ll(jf.^\QTié\!irog).

to gode Venner, der kender hinandens
Sind til de yderste Kroge. EErichs.S.272.
Selv om man ransager sin Hukommelse
til dens inderste Krog, lykkes det ikke
at fremdrage noget Exempel (herpaa).Dag
Nyh.'''U1913.1.8p.2.

5) videre anv. af bet. 4, om sted (lokalitet),

som er vanskeligt tilgængeligt, van-
skeligt at opdage olgn., ell. som ligger
meget afsides (jf. Af-, Bag-, Ravnekrog).
Motk.K363. (kongen) mægtede at frede
Kyst som Krog (o: saavel Strandbygdeme
som indlandet), og reent udslette Røver-
Traadd. Grundtv.Saxo.III.415. Der ligger
i Gribs -Skov et Sted, som kaldes Otte-
veiskrogen . . Navnet selv synes . . at in-

deholde en Modsigelse, thi hvorledes kan
et Sammenstød af otte Veie danne en Krog,
hvorledes kan det Alfare og Befarne for-

liges med det Afsides og Skjulte ?Zterfe.

VI.21. *jeg kjender ved Stadsgraven hver
en Krog, | de skjulteste Steder. Kaalund.
326. her paa Sjælland, her er jeg kjendt
i hver Krog. Schack.(LiteraturogKritik.III.
(1890).531). (dial:) Til Krogs at li^ge,
hvad som ligger afveis. Junge. || om afsides-

liggende del af verden, mit Navn vil blive
berømt . . i alle Verdens Kroger. Biehl.
DQ.II.49. Jeg tvivler paa, at denne Bog
vil giøre Lykke, uden i de meget excen-
triske Kroge af Enropa.. FrSneed. 1. 482.
*han vil kiende Verden;

| Og da i Nor-
dens Krog ei Verden kommer

|
Til os,

saa maae vi komme ned til den.Oehl. VM.55.
6) (uden for ssgr. (se Kro^-lov, -ve]) nu

kun dial.) især i ftt, om listige paafund,
rænker, kneb, underfundigheder olgn.
der er mange kroge i ham. Moth.K363.
her er saadanne Hager, Kroger og Snurre-
fisier (o: i et brev). Skuesp.X.103. VSO.
Bietz.356(skaansk). jf. Kroglov: Der er lige
saa mange kroge i loven, som der er kroge
i skoven. Krist.Ordspr.nr.4657. jf. Mau.I.
628.

II. krog, adj. se kroget.
Krog-, i ssgr. ['kra(Jq-] (undertiden

Kroge-, se u. Krog-bid, -fiskeri, -fod, -trugj.
af I. Krog, især i bet. l(i); spec. mærkes en
del betegnelser for krumme genstande ell. gen-
stande, hvoraf en del er krum, som Krog-
baand, -kæp, -mejsel, -sabel, -skaft, -stok,
ell. betegnelser for krumme legemsdele som
Krog-hals, -næb, -pote, hertil adj. som
krog-benet, -halset, -rygget, hvor 1. led dog
ogs. kunde være II. krog, kroget (sml.jy. kro-
genarmet, som har krumme arme (Feilb.)).

Kro-gang, en. (jf. -søgning; nu næppe
br.) det at gaa til kros for at drikke; sviren,

drikkeri i kroer. OeconT.II.102. JohsBoye.
Ind.30. VSO. MO.
Krog-baand, et. (jf. I. Krog l.i samt

Baand 4.2; bygn., især dial.) skraabaand,
stiver (egl. krumt træ), der i bindingsværk
støtter den indvendige forbindelse ml. bjælke
og stolpe (jf. Knægt Q.2). Moth.K364. MDL.

10 6*88. SjællÉond.21.HZangenberg.Da.Bønder-
gaarde.(1925).74. -ben, et. 1) [I.2] (anat.)

især i best. f., som navn paa en af haand-
rodsknoglerne : Os hamatum. Saxtorph.0.7.
SaUX.572. 2) [I.5] (zool.) ben m. krogformet
klo ell. fodled hos visse insekter og krebsdyr.

Boas.Zool.*296. -benet, adi. (især dial. ell.

03) som har krumme, krogede ben. Moth.K
364. VSO. en . . svajrygget og krogbenet
Hest. Pont.F.I.117. Feilb. -bid, et. (Kroge-,

20 Sort.Poet.71). (nu næppe br.) en slags kroget

stangbid til haardmundede heste. Moth.K364.
MR.1795.690. MO. -blæksprntte, en.

[1.5] (zool.) d. s. 8. -sprutte. SaVIII.492.
-borste, en. [I.5] (bot.) d. s. s. Hagebørste
(jf. Klatre -haar, -krogj. Sal. VIII. 277.
MentzO.Bill.235.
kroge, V. ['krå'qa] -ede ell. (nu næppe

br.) -te (Moth.K3°65). (ænyd. d. s. (PClaus-
søn.NorrigesBescri/fuelse.(i632).117); afl. af

30 I. Krog; jf. krøge)
1) (jf.I.Krog 1; især ID) gøre krum,

kroget. 1.1) give en krum form; bøje;
krumme. Moth.K365. || m. h. t. gren. At
kroge en Green. VSO. MO. det skal tid-

lig kroges, som god krog skal blive, se u.

I. Krog 1.1.
II
m. h. t. haand, finger olgn. Hun

stak sin bitte Pegefinger i Nøglehullerne,
krogede den og fik Kommodeskufferne
halet ud. JVJens.IM.104. *Smaafisk pla-

40 sker med Finnen fro, | saa frit gennem
Bølgen han glider —

|
Glenten kroger

sin skarpe Klo
| og planter den i hans

Sider. Holstein.T.124. Fingrene krogedes
af grovt Arbejde. KMich.HE.23. i forb. m.
adv. (især indj: hans høire Haand, hvis
Tommeltot var kroget ind i Bliklampens
Hank. Gjel.M.429. Til manuel Fremtræk-
ning paa Sædet udkræves, at man kan
kroge en Pegefinger ind i hver Lyske-

sp bøjning. LeopMeyer.FP.151. Fru M. kro-
gede sine fingre fast om Evans' arm. Hør-
lyk.GP.172.

II
i udtr., der angiver, at en per-

son indtager en krumbøjet stilling, især deri-

gennem at hans ryg bøjes af odde, sygdom
olgn. , ell. ved at han bøjer sig af ærbødig-
hed, skræk olgn. *Hver Mand i vore Dage
er en Cato, |

Som kroger Ryg kun for

det sande Store. Bredahl VI.135. den Lov-
kyndighed, han nu som Minister maatte

60 tilegne sig, krogede hans Ryg, blindede
hans Syn og kortede hans Liv. EBrand.
UB.181. Alle Mennesker . . havde Gigt,
der . . krogede Lemmerne. VortHj.IV2.
13. Kulden og Ensomheden i Skoven kro-
gede ham mod Jorden som en urimelig
stor Byrde. JVJens.Br.50. (sj.:) Alt som

XI. Rentrykt 8/4 1928 28
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han meer den (o: en kat) løfted,
|
Den

kroged op sin Ryg (o: skød ryg).Oehl.
NG.7L II (jf, kroget 1 sluin.) hilledl. det er
vel saadan, at et Menneske aldrig kan faa
rettet det, han engang har kroget i sit

hiv.CarlSør.FF.ldS. 1.2) refl.: krumme sig.

II
om ting (oftest i forb. m. adv). Haarpi-

sken krogede sig ned mod den korte,
guldbroderede Jsikke.KLars.MK.?6. Koen
. . havde nedadbøjede, skæve Stabbe (o:

horn), hvoraf den ene . . krogede sig ud i en
flammet, dump S^iås. Fleuron.K0.109. jf.:
Ankeret (fra vikingetiden) ligger endnu
dær hvor det kastedes; rustrødt kroger
det sig op af Tørvegravens dyndede Bund.
Rørd.KK.2. |j om vej, vandløb olgn. (jf. I.

Krog 3/ Veien kroger sig. MO. Kerte-
minde Fjord . . kroger sig ned i Kertinge
Nor. J rJ'ens.J'X.54.

II
om lem ell.ryg. *Vel

krogede sig Ryggen,
|
Vel rystede hans

H2i2inå.Aarestr.SSJII.20. || om levende væsen
(især person), (den) langhaarede Vandhund
. . krogede og krummede sig af Kælen-
skab. ^Lars.Z7JS.i88. Der var saa højt, at

Eja lige kunde staa oprejst. Svend maatte
kroge sig.Gravl.Yæ.éO. i forb. med adv.:

Han bøjede sig, som vilde han krybe paa
Hænder og Fødder, rejste sig halvt, kro-
gede sig hen til hende, sank ned for hen-
des Fødder. Drachm.F.11.259. Kræmme-
ren . . kroged sig ind ad Døren. Aakj.FJ.12.

2) (sj.) intr.: krumme sig, krybe sam-
men olgn. en (kalv), som blev langtoet
og tykmavet og som ikke kunde holde
sig ren, men altid stod og krogede, i^iew-

ron.K0.40. jf.: ældre Damer .. der kro-
gede af Sted i sort Silke. Leop.HT.5.

3) til I. Krog 1.2 ell. 1.4. 3.1) fæste, fast-
gøre V. hj. af en krog.\\ ^ (nu næx)pe br.)

m. h. t. blok: hugge (II). er det til Louvart,
kroges en tredie Tallie bag i Raperten i

en Strop, hvormed Canonen tallies ind.
Cit.l771.(SøkrigsA\Ooo4v).jf.ikTOge.VSO.
III.54.

II
(nu især dial.) m. h. t. dør, vindue.

Pigen trak (vinduet) til, men krogede det
ik\Le.Blich.(1920).XV.13. Døren . . var uden
Klinke, og Peder havde ikke kroget ud-
vendig. Gravl.0en.63. Ugeskr.fRetsv.1907.
A.126, MDL. Feilb. || kroge ned, (gart.)

V. hj. af kroge bøje planter ned til jorden;
nedkroge. LandmB.III.202. YortEj.IIU.
87. Højstammede Roser dækkes sikkrest,
ved at de kroges ned og dækkes med
Jord. Haven.1925.186.

\\
(sj.) refl. De sku-

lende Øine ligesom krogede sig fast . .

til enhver Gjenstand de faldt paa. CBernh.
NF.XIV.LXXv. 3.2) i forb. m. adv. ell.

præp.-led: trække (ud, til sig osv.) v.hj.
af en krog (1.2 ell. i). Flyder (slaggen)
trægt, kan kun den sidste Ovnform bru-
ges, og Slaggen maa trækkes, ,,kroges",
over BsLmmen. Wagn. Tekn. 347 (jf. Krog-
slagge^, kroge ud — tage Indvoldene ud
af Fuglevildt, især Hønsefugle, gennem
Anus med en lille Krog af Træ. Frem.^Vs
1927.omslag.3. Arbejdet hermed (o: at op-

friske huderne med kalkkrogen efter kalk-

ningen) kaldes at kroge til. OrdbS.
Jj^roge-bid, -fiskeri, -fod, se Krog-

bid, -fiskeri, -fod.

kroget, adj. f'krå'qaf] (sj., nu ikke i

rigsspr. krog. JVioe.(DennyT%d.l924.11.2),
8a.(NatTid.yil926.M.l).jf.komp. k r o g e r e.

SjællBond.186. samt f Kro gned, det at

være kroget (Moth.K365. VSO.). — nu kun
10 dial. krogen. Gram.Nucleus.242. Feilb. (u.

kroget/ OrdbS.(Møn, Falster), krogne Ryg-
ge. Dania.IX.44(sydsjæll.). jf. Krog en-
fa ed. Gram. Nucleus. 243 ). (jglda. krogeth
(Brandt.RD.1.9. Mand.201.202. Rimkr.),

jf. bornh. kroguer (Esp. 193), sv. krokig,
oldn. krokottr ; afl. af 1. Krog ell. perf. part.

af kroge; sml. krøg)
1) (jf. I. Krog 1) af en (uregelmæs-

sig) krum ell. bøjet form, ell. hvis en-
20 de(r) er bøjet, krummet, ell som har

flere bøjninger, krumninger (i forsk,

retningerj. det, som . . var kastet bort som
unyttigt, det krogede og af Naturen knud-
rede Træ. Visd.13.13. mand (kan) ey uden
stor Besværlighed føre Fingerne krogede
ind i Moderen (o: livmoderen). Buchw.JS.
(1725).61. En Arendse med . . straalende
Øyne, med en lille kroged Næse. Ew.
(1914).IV.291. Med disse Ord rettede han

30 den krogede Ryg. Jy?^.7S.Z.^5. Man har
en kroget Stok og bøjer dermed Grenene
til sig, man griber Nøddeklyngen. GoWscAw.
III.51. venstre Arm noget kroget efter

Brud. FolitiE.''''/il922.3. „Dengang, vi gik
med de krogede Jærn!** siger den gamle.
Han tænker paa Høstleen, den buede Jærn-
klinge. DagNyh?''l-il925.5.sp.l.

\\ (jf. I. Krog
8^ om vej, vandløb olgn. Haven var anlagt
paa Engelsk, med mange krogede Gange.

40 CBernh. VI.191. smaa, snevre og krogede
Stræder. HoZsi. 7.^75. Byens krinklede og
krogede Gader. GyrLemche.K.lOl. jf.: Li-

vet (er) gaaet sin egen krogede \e].Eø-
rup.II.254.

II
om person : hvis ryg er krum-

met, bøjet (fx. af arbejde, alderdom). Jeg
gaaer kroget, jeg er saare nedbøiet. Ps.

38.7. *Man aldrig saae Per Degn af Yd-
myghed saa kToget.Holb.Paars.39. en gam-
mel Mand, som var kroget af Alderdom

K) og ForretningeT. JSneed. VIII. 346. han
gaar noget kroget. JPJae.II.344. \\ talem.

og ordspr. der vokser undertiden en
kroget gren paa et ret (lige) træ
olgn., et vanartet barn kan forekomme i de

bedste familier. Mau.5088. Slange.ChrlV.
267. VSO. *Kroget Træ maa gjøres
rankt itiåe. Hi'z.D.11.89. m. overgang til

bet. 2: man kan ej altid rette det,
som er kroget (Moth.K365. VSO.), kro-

60 get kan ej blive ret (lige) olgn. (Præd.
1.15. Ing.RSE.VI.58), rette, hvad der
er kroget olgn. (Luc.3.5(Chr.VI). Eolb.

Paars.20. Bagges.DV.VI.345. Blich.(1920).
XIII.63).

2) (jf. I. Krog 6) GJ overf.: uretfærdig,
ubillig, ell. (nu især) som benytter sig af
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fordrejelser, kneb olgn.; rænkefuld; un-
derfundig. *Den som sit kraaget Sind

vil være underkast, |
Hånd gierne giør en

Dyd udaf sin egen Last. Worm.Sat.S5. *1

sammenflikker noget, |
Hvoraf en deel er

Løgn, en deel forvendt og kroget. FrHorn.
Fm.18. 'efter krogede Love paa Thing
de dømme med Magtsprog. Wtlst.Il.XVI.

v.387(Jf. Kroglov/ heller ikke Juristen

. . formaar at hjælpe her med sit Foredrag
over Uret og Ket eller ved sine krogede
Domme. OUung. Overs.afJohannesfraSaaz

:

FlovmandenogVøden.(iy23).5S. 18. Aarhun-
drede med dets krogede, gridske og sel-

viske Kabinetspolitik. Verdenshist.Vl.17.
\\

krogede veje, rf. s. s. Krogveje, de, som
henvende sig paa deres krogede veye
(1871: Krogveie^ dem skal Herren lade
i2irQ.Ps.l26.5(Chr.VI). PEMull.H98. Der
arbejdedes . . med stor Iver baade ad lige

og krogede Veje . . for at faa (prins Fre-
derik af' Augustenhorg) anerkendt (som her-

tug af Slesvig-Holsten). Rosendal.D.1.341.
\\

taltm. (nu 1. hr.): gøre kroget ret ell.

lige, forvanske sandheden; gøre sort til

hvidt. *Procurator-Konst, at giøre Hvit
til Sort,

I
Det falskt og Kroget er, at giøre

ret og lige,
|
Det kræver stor Forstand.

Holh.Faars.161. Biehl.DQ.I.172. Man over-
saae ikke Betænkeligheder (men) endnu
mindre benyttede man dem til at gjøre
det Krogede lige og det Lige kroget.HN
Claus.Tale.(1843).ll. jf.: hvo kan gjøre det
lige (Chr.VI: sletj, som han (o: gud) gjør
kroget? Præd.7.13.
Urog^e-trng^, et. se Krogtrug.
lirog- fiskeri, et. [l.s] (sj. Kroge-.

Drechsel.Saltvfisk. 55). (især fisk.) fiskeri,

hvortil der anvendes kroge. Moth.K36å. Sil-

den forskaffer den bedste Madding for
alt Krogfiskeri. Zrø^er.J7i.i 75. Bogan.L30.
-fod, en. (f Kroge-. Holb.Faars.296). især
i forb. som kaste krogfod {jf. sv. slå

(såtta) krokben for samt u. I. Krog 1.6 ; nu
sj.) spænde hen. vAph.(1759). VSO. MO.
CØ -gang, en. (jf. I. Krog 3 og Q) krog-
vej; krinkelgang. Fol.^VsWOS.S.sp.l. Poly-
krates forstod bedre at følge Hovedlin-
jerne i Samtidens Storpolitik end Krog-
gangene i en lav Forræders Tænkemaade.
Østrup.( Verdenshist.1.309). Fæstningernes
Kroggange.iraÆoffe.i^C.FJ.Si. -gren, en.
(1. br.) kroget gren. Lænestol af Kroggrene.
Haandgern.149. -haar, et. (zool.) haar
med krog, der holder for- og bagvingerne
sammen hos de aarevingede (jf.u.I.KTOgl.b).
Bergs.MS.^I.30. -hals, en. 1) (nu næppe
br.) kroget (krum) hals (jf. -halset;. VSO.
MO. 2) ^ græskar-arten Cucurbita moschata
Buch. Gartner-Tidende.1924.189. -halset,
adj. (nu næppe br.) som har en kroget hals

(jf. -hals 1). Moth.K364. VSO. -haset,
adj. (vet.) om hest: hvis vinkel ml. underlaar
og bagfod er mindre end 140^. Viborg.HY.
107. SaL'X.939. -hed, en. se u. kroget.
-hægte, en. [I.2] (1. br.) hægte (der kan

fæstes i en malle ell. trense). VSO.II.491.
Thiele.III.186. Feilb. -is, en. se Kravls.
-klatrer, en. [I.5] (hot.) plante med klatre-

kroge. Warm.Bot.120. -Kop, en. [I.2] (især
dial.) d. 8. s. -skaal. Aalborg ogHjørringAm-
tersVejviserl914-1918.564. -korn, et. [4]
(dial.) det bedste korn, som ved kastningen
falder længst bort. Fleischer.AK.72. Mt)L.
OrdbS.(Fyn). -kæp, en. (jf. -stav, -stok

xosamt Krumkæp; nu 1. br. i rigsspr.) kæp,
stok, forsynet med en krog, ell. kæp, der er
krum i den ene ende; krog (I.l.i). Moth.K364.
en gammel, gammel Kone, der støttede
sig paa en Krog-Kjep.fiC^?«d. 7.555. med
hvide Krogkjeppe i Haanden, bestemte
til at nedtrække Nøddebuskenes Grene.
FalM.lL.1.71. KLar8.MK.28. Feilb. \\om
bispestav, krumstav. Eskild . . forstod bedre
at føre Krog-Kieppen endSværd et. Grundtv,

20 Saxo.llI.125. jf.: ingen (græsk) Hyrde har
kunnet undvære denne (krumme) Kaste-
kæp. Derfor skuldrer selv „den gode
Hyrde" en Krogkæp, og den bliver gen-
nem ham Bispestavens Forløber. i^rPow^
8en.(Glypt.lI.99). -laks, en. [l.s] /f d.s.s.

Hagelaks. VSO. Krøyer. II. 574. Fleuron.
VS.ll. DanmFauna.XV.150. -lilje, en.
[I.5] ^ d. s. s. Hagelilje. Hempel.Flora.
(1836).141. -line, en. [l.s] (nu næppe br.

30 -linie. Handels- og Industrie-Tid.1802. 179).
(fisk.) line med (fiske Ikroge. Krogline . . med
700 Torskekroge. FolitiE.KosterbU^U1923.
2.sp.2. O -liniet, adj. (jf I. Krog 3,

kroget 1) som danner ell. bestaar af en
krum (kroget) linie; krumliniet. VSO. MO.
billedl.: den krogliniede, romantiske Aand
i Modsætning til den franske, retliniede.
VVed.G.180. -lov, en. flt. -e ell. f -er (DL.
1—9—10. HerslA.133). (jf.l.Krog 6;gldgs.)

40 især i flt., om fordrejelse ell. bevidst urigtig

fortolkning af loven. DL.1—5—7. Holh.Jep.
IV.6. Man har saa strænge Love i dette
Land mod Sagfordreiere, at ingen Krog-
love, Lumskhed eller Partiskhed kan be-
smyk'kes.Bagges.NK.26. Hauch.V.401. (sj.)

i ent.: *hver Dommer paa sit Sæde
|
Krog-

Loven legger bort. Helt. Foet. 232. -lo-
ser, en. [1.8] (fisk.) et i enden kløvet, smalt
ben- ell. metalstykke, hvormed fiskekrogen

50 løses. Fedders.FF.49. -mand, en. se Kro-
mand, -mejsel, en. (nu næppe br.) d. s. s.

-Staal. GutsMuths.(1802).60. -naal, en.
[I.5] ^ Alyssum L. (nogle af støvtraadene
(støvnaalene) har en tand paa den udven-
dige side). Hornemann.OF.'^592. Kjærbøll.
FB.90. Lange.Flora.619. -næb, et, en. \
finken Finicola enucleator L., der har et

hageformet krummet overnæb. Kjærbøll.376.
Spårck.ND.408. -næse, en. (i br.) krum,

60 kroget næse. FrFoulsen.HH.106. -næset,
adj. som har en krum, kroget næse. Moth.
K364. VSO. (Ahasverus') unge Døtre sad
midt i Elendigheden og kroede deres
krognæsede Dejlighed under Flammeflirt
med Officerer af alle Nationaliteter. /iTeA-

ler.RK.145. Feilb. OrdbS.(Falster), -negle,
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en. (nu næppe hr.) dirk. -nøgel: vAph.
(1759). VSO. -pind, en. [I.1-2] (nu I br.)

kroget pind. Man . . bøier (grenen) need
i en Rende . . hefter den fast med Krog-
pinde, og kommer Jord åerpsiSi. Fleischer.

S.152. VSO. -pote, en. (zooL) om de i en
fælles hud sammenvoksede tæer med lange
krumme kløer hos dovendyr. Lutken.Dyr.^lG.
Brehm.DL.HIIL105. -reb, et. [I.2] (dial.)

reb, der bindes over læsset paa en høstvogn og
fastgøres i en krog bag i vognen. Moth.K364.
VSO. Feilb. -rygget, adj. (glda. d. s.

(Rimkr.)) som har en krumbøjet, kroget ryg;
kroget (i). Giør Ryggen (hos hesten) en
Bue opad, er den krogrygget eller rygge-
bulket. Viborg.HY.80. y^især om person (tid-

ligere ogs.: skrutrygget ell. pukkelrygget),

(en) som er krogrygget, eller er en Dværg.
3Mos.21.20. hånd . . giørFolck døve, blinde,
krogryggede, halte . . alleene for at faae
Anledning til et jeu de i\iQ2itvQ.Solb.Kan-
destBr.):(6^. Ew.(1914).1.72. en lille, vis-

sen, krogrygget Mand. Bergs. GF.I.138.
Seminaristen (blev) af lutter Ærbødighed
saa krogrygget som et Spørgsmaalstegn.
FontsM.188. -sabel, en. (nu næppe br.)

krumsabel. VSO. -sindet, adj. (jf. I.

Krog 6; nu sj.) som har et vanskeligt ell.

rænkefuldt, underfundigt sind. Moth.K364.
VSO. de, som de havde Elsk til, havde
ikke været krogsindede og svigefulde.
Breum.FS.254. -skaal, en. [I.2] (nu kun
dial.; jf. -kopj vandøse, hvis skaft ender i

en krog, saa den kan hænges op. Moth.K365.
VSO. Kværnd. -skab, et. [4.2] (nu kun
dial.) hjørneskab. Moth.K364. VSO. OrdbS.
(Fyn, Omø), -skaft, et. (nu 1. br.) skaft,

der er krummet i enden. En Regnskierm
med Krogskaft. 75^0. MO. -slagge, en.

(fagl.) slagge, der trækkes ud af (høj)-

ovnen v. hj. af kroge (1.1.4). SaUXXI.729.
-sprutte, en. [I.5] (zool.) især i flt.,

om en gruppe blæksprutter med hornkroge
paa armene, Onychoteuthidæ (jf. -blæk-
sprutte/ Liitken.Dyr.533. -spyd, et. [I.2]

{jf. oldn. kråkaspjot; foræld.) middelalder-
ligt spyd, endende i et leblad og en hage.
Moth.K365. Hauch.II.388. Jdlr.SD.I.50.
SaVXIV.726. -staal, et. drejestaal
med en skarp, krummet æg (anvendt til

uddrejning af større huller; jf. -mejsel/
OpfB.^VlI.367. Haandgern.2li. -stav, en.
{glda. d.s. (PLaale.nr.l033), oldn. krokstafr

;

nu sj., jf. Krumstav) d.s.s.-kæp. Moth.K365.
*Ligesaa langt som en Hyrde almindelig
kaster sin Krogstav . . | Ligesaa langt han
den (o : en kugle) drev over Maalet. Wilst.Il.

XXIII.V.845. nu var der en af vore Folk
der ved Hjælp af en Krogstav fik fat paa
den Hage, der sad fast i hans Skjold. JOlr.
SD.IV.1 95. -stok, en. (1. br. ;jf -kæp, -stav/
Skikkelser med Krogstokke nængt over Kt-
men.ELars.GHF.L141. -tand, en. krum
tand. Ikke sjeldent forekomme større,
kegledannede Krogtænder (f. Ex. hos Ged-
den). Lutken.Dyr.^257.

II
nu især (vet.) om

hjørnetand hos heste. vAph.(1759). Viborg&
Neerg.HB.51. LandmB.II.196. -tang, en.

[I.1-2] 1) (foræld.) en i spidsen krumbøjet
tang. Moth.K365. || om en særlig slags fød-
selstang. PhysBibl.XXII.303. MO. 2) (dial.)

om smedetang med krog paa den øvre ende.

Feilb. -tarm, en. (nu kun dial.) d. s. s.

Krumtarm (jf Knebtarm j. Moth. K365.
OrdbS. (jy.). -trng, et. [I.3] (Kroge-,

10 OrdbS.(sjæll.)). (fisk.) trug til at lægge fiske-

krogene i. GravhBB.20. -tommer, et.

(nu næppe br.) krumt stykke tømmer, især
brugt ved skibsbygning ; krumtømmer. Moth.
K365. VSO. MO.-vej, en. [3, 6] 07'. Krum

-

ve']) egl.: bugtet vej, omvej (VSO. MO.);
ogs.: hemmelig, skjult vej (Ing.PO.I.178);
nu især billedl. (næsten kun i flt.), om hem-
melig ell uærlig, underfundig fremgangs-
maade, kneb, list olgn. (jf. -gang samt I.

20 Krog 6). FrSneed.1.455. Ridderne (ansaa)
denne hans Statsanordning som en Krog-
vei af deres Yiender. Appian.RomsBorger-
krige.(overs.l806).38. Jeg ønsker ei at

fremtrænge mig ved Uret og at komme
til Maalet paa Krogveie. Hauch. II. 102.
Den, som vandrer i Oprigtighed, vandrer
tryggeligen; men den, som gaaer Krog-
veie (Chr.VI: den, som forvender sine
veyej, bliver røbet. Ords.10.9. det zaristi-

30 ske Spionagesystems Krogveje. Holstein.

Ts.l7.

Kro-gænger, en. (jf. -render; nu
næppe br.) person, der (ofte) gaar til kros

(for at drikke). VSO. Levin, jf: (jeg) gjorde
ham , . alvorlige Forestillinger mod det
slemme Krogj ængeTi.Cit.l822.(Grundtv.
B.II.44). -gæst, en. (1. br. i rigsspr.) per-

son, der er (ofte spec: en hyppig) gæst paa en
kro. vAph.(1764). Ing.EF.V111.51. JPJac.

40 11.303. Feilb.

Krog-ol, en. (nu næppe br.) i stavsele-

tøj: spænderem, som forbinder stavtræeme
forneden. Moth.K365. VSO.III.K334.VI.
791. -orred, en. [I.5] Jf (fagl.) d.s. s.

Hageørred. Moth.Conv.K223. EPont.Atlas.
1.652. DanmFauna.XV.150.
Kro-have, en. (restaurations)have, hø-

rende til en kro. Hostr.E.II.3. -liold. et.

(dial. Kroer-. EPont.Atlas.il.15.80. Feilb.).

SO (især emb.) den næringsvej at holde kro,

drive gæstgiveri (jf. Kroeri/ Moth.K35l.
Stampe.VI.152. en Huusmand, der havde
Krohold. HCAnd.VII. 116. en Mølle ved
Landeveien, hvor der ogsaa var Krohold.
Gjel.M.320. -holder, en. (især emb.; nu
1. br.) person (gæstgiver), der driver en kro

(jf. I. Kroer, Kro-ejer, -fader, -mand/ Holb.
Ep.III.273. Argus.l771.Nr.20.2. VSO. MO.
AarbAarh.1928.57. -hns, et. (Viroer-.EPont.

60 Atlas.II.39.III.421). (foræld.) om (bygning,
hvor der er) kro. DL.1—3—3. Jeg søger
ikke noget Kroe-Huus, men logerer mig
fierne ind paa det beste Viinhuus. JT0Z6.

amt.2L HCAnd.VII. 143. de tre Smaa-
huse paa Heden (var) fra omkring 1600
beregnet paa at tjene som Krohuse.Aarb
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KhhAmi.l926M. f -hns-mand, en.d. s. 8.

-holder, -mand. Holb.QW.IJL3.
Krokade, en. [kro'ka'Sa, 1. br. krø-]

flt. -r. (dannet til krokere 2; j/'./V.croquade,

skitse (f^i krokere 1)) slag i kroket, hvor-

ved man (efter at have ramt (krokeret) en

anden spillers kugle og anbragt sin egen bag
ved den) slaar den anden kugle bort (ud af
ell. hen i stilling) ved at føre slaget mod sin

egen kugle, saaledes at denne enten selv be- lo

væges med fløs krokade, se løs) ell. hol-

des fast med foden (iast krokade, se fast

sp. 794^^); ogs. (sjældnere) om slag, hvorved

en kugle krokeres; kro ker ing (jf. SaUXIV.
830. Meyer.^216). (hun) bøjer sig i Knæ
for at lægge Kuglerne tilrette til en Yjco-

knåe. Pont.B'.lI.265. en ualmindelig flot

Krokside.Rosenkrantz.RE.97.Sal.'XIV.880.

II
hertil Krokade-ret (smst.) oft.

Krokan, en. (nu kun m. fr. form Cro- 2o

quant(e). [kro'karj,] ,//. Meyer.^12 9. Meyer.

^

215. flt.-{&)r). {jf. SV. krokan, kransekage; fra
fr. croquante, til croquer, se krokere; bag.)

navn paa en slags smaa sprøde kager.
Krokand: Huusm.(1793).reg. et Stykke
(af en sten) af Størrelse som tredie Dee-
len af en Underkop, der seer ud, som et af-

brudt Stykke af en Krokan. iV^/tc/t.Fmm
Præstekald.(179S).39. nu især i ssg. Cro-
quant-Kringler. FrkJ.Kogeb.^^ (1921). 30

274. t Krokankage: Huusm.(1793).282.
krokere, v. [kro'ke-'ro, ogs. undertiden

kro)-] -ede. vbs. -ing (i bet. 1: MB.1853.52.
SaUXIV. 732. i bet. 2:Legeb.I.a.32),jf. Kro-
kade. (i bet. 1 fra fr. croquer, knase, skit-

sere („kradse op"); i bet. 2 dannet af (ell. m.
tilknytning til) I. Kroket; jf. eng. croquet)
1) tegne flygtigt, som skitse olgn. JBa-
den.FrO.11.34. \\nu næsten kun (Ja;): flygtigt

aftegne et terræn (til udarbejdelse af et kroki). 40

MR.1823.141. MilTeknO. SaUXIV.782. 2)
i kroket: ramme en andens kugle med
sin egen (hvorved vindes ret til to slag ell.

til at udføre krokade); ogs. om kuglen: ram-
me en anden kugle. Meyer, krokere en Kugle.
AErslev.Sommerferie.(1899).25. hun kroke-
rede ham og slog ham ud af Stilling for
femte Gang. Rosenkrantz.RH.98.

I. Kroket ell. (nu sj.) Croquet, subst.
['krcngad] {fra eng. croquet, vist laant fra 50

fr. dial. croquet (fr. crochet^, krogkæp) et
slags kuglespil, hvor det gælder om efter
visse regler med en trækølle at drive sin kugle
gennem et paa en græsplæne (ell. grusplads)
opsat system af buer. Ungdommen tum-
lede sig paa Græsplainen og spillede „Cro-
quet". HCAnd.VIII.182. Kroket spiller alle
unge J)2æoiei.Pont.F.II.269. Legeb.I.a.30.

li
hertil: Kroket-bue, -kølle, -plads, -plæne,

-pæl, -spil(ler) ofl. 60
II. Kroket, en. [kro^kæd] (m. fr. form

Croquette. Meyer.^216).'' flt. -ier, {fra fr. cro-
quette, til croquer, knase (se krokerej; kog.)
en af en meget stiv, kold stuvning
med fisk, kød, grønsager osv. ell. af puré,
marmelade formet kort, rund stang,

der koges i klaret; næsten kun i flt. Const.
Kogeb.127. FrkJ.Kogeb.8.
Kroki, et ell. en (Wanscher.(PoUVx

1929.8.sp.2)). [kro'ki] (ogs. skrevet Croquis;.

flt. -er [-'ki'or] ell. m. fr. form croquis, {fra
fr. croquis, til croquer, se krokere 1 ; fagl.)
hvad der er løseligt, flygtigt tegnet; ud-
kast; skitse. Croquis: JBaden.Fr0.81.
(malerinden tilbragte) sin Dag med at tage
Croquis af sine mange romerske Venner
og NemnåeT.Leop.FL.1.93. hertil Kroki-
hæfte (skitsebog), -skole (PoUyiol928.7.sp.5)
ofl. II ^ en efter flygtig optagelse tegnet kort->.

skitse over et terræn olgn. Kroki: SaUXIV.
732. Paa Croquier antegnes alle Natur-
gjenstande, som i militair Henseende en-
ten kunne være gavnlige eller til Hinder.
MR.1823.141. Ofte findes (i de Mezas dag-
bøger) illustrerende Tegninger, ikke blot
militære Croquis, men ogsaa Afbildnin-
ger af smukke Blomster. KLars.(PoW^/9
1928.10.sp.6).

Krokodille, en (i bet. 3 ogs.: et).

[kro^o-, kroga'dilo, især gldgs. -^åelQ] flt.

-r." (uden for ssgr. nu gldgs. Krokodil. Holb.
HP.III.IO. vAph.Nath.IV.511. HCAnd.
III.81. BøvP.II.198. jf. t Crocedil. LTid.
1723.278. flt. -ler: Moth.K351. VSO.I.
573. SvGrundtv. f -e: Reiser.1.198). || tid-

ligere ogs. m. lang vokal i 3. stavelse: Kro-
kodil. Moth.K351. Krokodile. Liitken.Dyr.

267. jf. best. f.: -dilen. 3Mos.ll.30(Chr.VI).
LTid.1725.272. flt: -dile. Reiser.1.198.IV.
128. -åilei. Eolb.Hh.II.497. LTid.1723.394.
Ew.(1914).IV.305. {ænyd. crocodil, sv. kro-
kodil, no. krokodille, eng. crocodile, ty. kro-
kodil osv.; fra gr. krokodeilos; jf. (m)lat.

cocodrilus (sml. 3Mos.ll.30 (GldaBib.) og

(flt.) coco-, kokodrjllj : Mand.105.187), gr.

korkodeilos) 1) stort, skjoldklædtkryb-
dyr (af øgleform) af ordenen Crocodilia
(ell. Emydosauria) ; ofte spec. om slægten Cro-
codilus. '3Mos.ll.30. Holb.Hh.lI.497. vAph.
Nath.IV.511. Liitken.Dyr.267. || m. henblik
paa den folketro, at krokodillen græder som
et barn for at lokke mennesker til sig; især
i udtryk for forstilt, hyklerisk graad (jf.
Krokodille-graad, -taarej. *Som Sviin vi
Bugen føye;

|
Har Ræve-Hierte, Paafugl-

Mod,
I
Og Krokodilens Øye.Reenb.I.122.

De fleste Mennesker ere Krokodiller; de
æde med Taarene i Øinene de andres Ind-
volde. Biehl.(Skuesp. VIII.159). Mand-Fol-
kene ere en Art af feige Crokodiler, der,
ligesom Fabelen siger om Nilens Tyran-
ner; klynke og græde, blot for at bide.
Ew.(1914).IV.305. *Naar Crocodillen
ynksomst græder,

|
Den allersna-

restFolkopæder. Abc.9(jf.Cit.l 704. (Nk
S4'>822. 7)). Grundtv. Da. Ordsprog. (1845).
nr.l924. Valløe.D.125.

\\
(talespr.; I br.) i

sammenligninger ell. billedl., om et hykle-
risk (kvinde)menneske. Nilen er langt
herfra, men krokodiller har vi nok af.

Krist.0rdspr.582. 2) d. s. s. Alligator 2.

Wagn.Tekn.404. 3) (fagl.) som forkortelse
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for Krokodille-læder, -skind. Haandtaske,
imit. mørkebrunt Krokodille. Po/i^i^.^o-
sterhVlf,1922.2.8v.2. 4) <^ O/. II. Kruk; spøg.)

omdannelse af Kodille 1. Dania.III.31.57.
Ii.rokodille-, i ssgr. (nu især zool. Kro-
kodil- (se ndf.); f Krokodils-, se u. Kroko-
dillegraadj. af Krokodille 1. -fa^:!, en.

\. d. s. 8. -voster. Krokodil-: BøvP.II.
419. -sraad, en. (nu næppe hr. Kroko-
dil-. Moth.K351. VSO.I.573. f Krokodils-.

Moth.K35l. Holb.HP.III.10. sa.Usynllll.

6). (nu 1. hr.) om (det at græde) krokodille-

taarer; ofte i forb. græde krokodille-
graad. Holb.Metam.9. *Hand lod og falde

ned de falske Hykle-Taare, |
Den Croco-

dile-Graad, paa Kinderne saa ssLSire.Rey-

nikeFosz. (1 747). 240. S&B. Arlaud. 137.

-had, en. (1. hr.) tyk, uigennemtrængelig
hud; billedl., i udtr. for upaavirkelighed

:

Ligeledes havde Dr. Holm ved sin Haard-
nakkethed skilt mig ved Borchs Kolle-

fium . . Min Vens, Professor Balles, Nid-
ærhed og alvorlige Virksomhed for mit

Vel kunde ikke trænge igennem denne
Mands Krokodillehud. Tauber.Dagh.142.
-læder, et. (fagl; jf. Krokodille S) læder

af krokodilleskind. JD&H. Krokodil-: Sal.''

XIV.735. -skind, et. (især fagl.; j/. Kro-
kodille 3, Krokodillelæder;. TelefB. 1928.
11.1298. Varer af Celluloid og af forlorent
Krokodilskind. JVJens.EE.167. -taa-
re, en. næsten kun i flt., om forstilt, uægte,

hyklerisk graad ell. medfølelse, sorg (jf. -graad
samt u. Krokodille 1); ofte i forb. græde
krokodilletaarer. Hendes Ord kunde
bevæget en Steen, men Deres Hierte fø-

ler dem ikke, skiøndt Deres falske Øie
fælder Krokodi\letSLSirer.Tode.S.62. Oehl.

F.176. JLange.I.130. Fra begge Sider for-

sikrede og beklagede man, græd diplo-
matiske Krokodilletaarer og fremsatte ube-
stemte Trusler. Rørd.BrP.188. -nng^e, en.
Krokodil-: Brehm.Krybd.57. SaU1.623.
S(sj.)

som skældsord. Tør du vel oplade
in Mund til mig din Basilisck og Croco-

dil Unge. Kom Grønneg. 11.23. -vogter,
en. (jf. -fugi; \- fugl, der lever i krokodil-

lernes nærhed og men(t)es at advare dem
mod truende farer olgn., Pluvialis ægyptiusL.
Krokodil-: BøvP.II.419. SaUtlY.735.
-øgle, en. (zool.) det sydamerikanske vand-
firben Crocodilurus lacertinus Gray, der min-
der om en krokodille og (af de indfødte) an-
tages for at være en krokodilleunge. Kroko-
dil-: Brehm.Krybd.57. SaU1.623.
Kro-kone, en. (nu kun dial. Kroer-.

Beenb.1.239. Feilb.). en kromands kone ell.

kvindelig kroholder (jf. Kroerske, Krovært-
inde;. Moth.K351. Biehl.DQ.I.134. PMøll.
1.299. Pont.GA.108.
Krokus, en. f'kro-^us, 1. hr. •kro^'us]

flt. d. 8. ell. (talespr.; li hr.) -(s)er (G3el.Ru-
dolphStensLandpraksis.I.(1913).72). {sv., ty.

d. 8.; fra lat. crocus, gr. krokos, egl. et øster-

landsk ord; et ældre laan af sa. ord fore-
ligger i oht. cruogo, oldn. krog) 1) 2( navn

paa slægten Crocus L. af sværdliljefamilien

(hvoraf en art, C. sativus L., giver farve-
midlet safran); uden for hot. spr. især om
arten C. vernus L., en prydplante, der blom-
strer tidligt om foraaret. Funke.(1801).II.
453. *En Krands af Violer,

|
Gjennem-

flettet med Crocus. Hauch.SD. 1. 104. de
blaae Violer forestille smaa Søcadetter,
de dandse med Hyacinter og Crocus, som

ib de kalde Frøkenerl HCAnd.V..30. Warm.
Frøpl.150. 2) (især foræld, ell. dial.) en slags

jærntveilte; jærnsafran. OpfB.^ II. 265.
FolkLægem.I.17.
Krom, et. [kro'm] uden flt. (ogs. skrevet

Chrom. Sal.^XI ¥1735. — f Kroma (Chroma).
OHMynst.(PhysBibl.XIII.320).— nu sjæld-

nere Kromium (Chromium). Funke.(1801).
III.312. Meyer.^164). {jf fr., eng. chrome,
eng. chromium; dannet afgr. chroma, farve;

2^ jf. kromatisk; især kern.) navn paa et (1797
opdaget) grundstof (metal), der danner
forsk, stærkt farvede forbindelser. Naar Kro-
met kan faa Lejlighed til at forbinde sig
med mere Ilt end den, der findes i Krom-
iltet . . danner der sig Kromsyre. OpfB.^
y1.468. Christ.Kemi.l43fjf: Hvilket Væld
af glade, gule Farver . .1 Safran, Krom og
Voks ogSvoY\.KnudPouls.BD.91. Krom-,
i ssgr. ['kro'Wm-] (især kem.) af Krom, fx.

30 (foruden "de ndf. medtagne ssgr.) en stor del

betegnelser for farver og farvestoffer som
Krom-blaat, -bronze, -brunt, -cinnober,
-grønt, -gul(t), -orange, -rødt, -sort, -violet;

endvidere en række betegnelser for stoffer, der
indeholder krom, kemiske forbindelser med
krom olgn., som Krom-alun, -erts, -glim-
mer, -ilte, -jærnsten, -lim, -nikkelstaal,

-okker, -salt.

Kro-mand, en. (f Krog-. LTid.1731.
40 580. — nu kun dial. Kroer-. Blich.(1833).

Suppl.221. Feilb). {ænyd. kro-, kru-, kroer-
mand; jf. I. Kroer) person (gæstgiver), der

driver en kro (jf. -ejer, -holder osv.). Sir.

26.35. *En Kroemand, skiønt til Sengs
han meget silde gaar,

|
For (o: før) Mor-

genrøden tit i Mund med Piben staar.

Holh.Paars.253. Skiøger og Kjoemænd.
sa.Plut.III.9. Biehl.DQ.1.14. AndNx.DM.
11.143. Feilb.

50 kromatisk, adj. [kro'ma-cZis^] {afgr.
chromatikos, afl. af chroma, farve (se

Krom)) hørende til, ejendommelig ved ell.

omfattende halvtoner, fx. kromatisk ska-
la, skala, som indeholder samtlige halvtoner

(Gylh.IV.166. Geb.MusK.18). KomGrønneg.
III.167. MusikL.I.134.
krom-garve, v. (især garv. ell. sko.)

underkastekromgarvning ; især i forb. krom-
garvetlæder, d. s. s. Kromlæder.Haandv.

60 59. VareL.^451. -garvning, en. (især

garv.) garvning, hvortil der anvendes krom-
salte. VareL.^451. OpfB.HII.405. Kro-
mium, et. se Krom. Krom-læder,
et. (især garv. ell. sko.) kromgarvet læder.

Haandv.59. VareL.^451.
I. Kromme, en. se I. Krumme.
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II. kromme, v. se III. krumme.
Kro-moder, en. {ænyd. krugmoder

om værtinde i et svendeherberg; nu sj.) for-

trolig betegnelse for en krokone (Jf. -fader 1).

•Kromoderl luk nu op for bkab og for

Sk\enk.Winth.IV.216.
Urnm-nnr, adj. (jf. -syre), kromsurt

K&Vi.Christ.Kemi.l44. SaUXlV.74l. -syre,
en. Funke.(18()l).III.31^. OpfB.^VI.468
(se w.Kromj. Sal.^XIV.741.

Kron-, i ssgr. ['kro'n-] (jf. ogs.u.-ipe-

ter, -prins(esse);. aft Krone; .;/. Krone-;
undertiden veksler Kron- og Krone-, se u.

Kron-bonde, -bor, -daler, -drev, -fistel,

-glas, -gods, -guld, -hjort, -hjul, -kirtel,

-knogle, -len, -løs, -podning, -ring, -skat,

-skud, -sætning, -træ samt u. Krone-dan-
nelse, -mønt, -søm || i varebetegnelser bruges

Kron- ofte om en finere sort (ofte mærket
med en krone (1.2)), se fx. Kron-blik, -gods 2,

-jærn, -tin. || af de ndf. forbigaaede ssgr.

mærkes spec. foræld, ssgr. m. landes navne,

betegnende vedk. stat ell. krone (2), fx. Kron-
S ve rige, d. s. s. kronen Sverige (se u.l.

Krone 2). Slange.ChrIV.858. Cron-Franke-
riges Intention var at afsondre sig aldeles.

8mst.l443. -aar, et. [6] (sj.) d. s. s. Gyl-
denaar. S&B. Larsen, f -aare, en. [l.i]

d. s. s. Kr&nssiSire. Moth.K352. VSO. -ane-
mone, en. [3] 2( (nu næppe br.) anemone-
arten Anemone coronaria L. VSO. -ar-
bejde, et. [2] ;ai (foræld.) d. s. s. konge-
ligt arbejde (se I[. kongelig 2). MU.1833.
879. Rockstroh. Udviklingen af den nationale

Hær.IIl.(1926).307. -arbejder, en. [2]

ij; (foræld.; jf -arbejde;. MR.1801.102.
-artiskok, en. [3] ^ (nu 1. br.) arti-

skokken Cynara Scolymus L. HaveD.(1762).
60.175. Larsen, -arving, en. [I.2] (nu
1. br.) arving til en konge-, kejserkrone; tron-

arving. Reiser. L 78. Ørst.VIIL73. VSO.
MO. -ben, et. [4.ii] (vet.) det næstyderste
taaben hos hovdyrene (jf -knogle j. VSO.
LandbO.L195. Grunth.Besl.15. -be<;|ent,
en. [2] (foræld., sj.) om en konges højeste

embedsmænd (marsk, drost, kansler ofl.).

JSneed.VII.306. -blad, et. (bot) om
(hvert af) de blade, hvoraf en (fribladet)
krone (3.5) besfaar (Fetala). LTid.1750.316.
Træearter.(1799).326. Roser (med) mange-
dobbelte Kronblade. Schand. TF. IL 350.
Lange. Flora. XLIII, -blik, et. [I.2] (nu
næppe br.) en fin slags blik, der var mær-
ket med en krone (jf. -tin). VSO. MO.
-bonde, en. [2] (l.br. Krone-, CPalM.O.
453). (foræld.) fæstebonde paa et kronen (ell.

staten) tilhørende gods. Brandes.X.447. Ver-
denshist.V.257. -bor, et. [4.io] (ogs. Krone-.
Wagn. Tekn. 503. SaVXIlI.509). bor,

dannet af et rundbøjet savblad, der udborer
ringformigt, saaledes at materialet i midten
borttages som en stang ell. skive. FRFriis.
KA.74. Wagn.Tekn.240. jf.VSO.(u.Kron-
bærj. -brad, et. [4.11] (vet.; nu 1. br.)
brud paa kronbenet. VSO. -bad, et. [2]
(sj.) gesandt. Grundtv.HV.UL(1862). 253.

-bndskab, et. [2] (sj.) gesandtskab.
Grundtv.HV.m.(1862).320. -bælte, et.

(vet.) ganske smal stribe læderhud omkr. hoven,
grænsende til den behaarede hud (oven over
kronen (4.ii);. LandbO.II.657. Grunth.Besl.
26. -bærende, part. adj. spec. [3.5] (bot,

nu næppe br.): Kronbærende (corolliferum)
(kaldes blomsterbægeret), naar Kronen sid-

der paa Bægeret. Hornemann. OP.^xli11.

10 -daler, en. [6] (ogs. Krone-. Sal.""XIV.747).
(foræld.) dels om ældre dansk mønt af værdi
4 mark og 4 skilling; dels om forsk, ældre
udenl. mønter, fx. om ældre fransk mønt
(„gielder omtrent 9 Mark dansk.** VSO.)
og om ældre sydtysk og østrigsk mønt. Moth.
k352. Nysted.Rhetor.'23. KomGrønneg.IIL
372. VS0.L585 (u. Daler 1/ 8mst.III.K337.
(i Londons værtshuse paa Shakespeares tid)

spiltes Kort og Terninger om Krondalere.
20 Brandes.VIII.205. Sal.^XIV.747. -dan-
nelse, en. se Kronedannelse. -diamant,
en. diamant i en krone (I.2), ell. diamant til-

hørende kronen (2). (spøg.:) Her er det
nok, at han (0: prinsen) har forstukket
sig med sin Krondiamant (o: sin elskede).

Drachm.FÆ.134. -diamantbryllup,
et. (fest i anl. af) et ægtepars 65-aars bryl-

lupsdag. Hjemmet.l906'.211.sp.3. BerlTid.^V*
1928.M.7.sp.5. -drev, et. [3] (ogs. Krone-.

30 OrdbS.). (møl.) vandret drev, hvori det lod-

rette hattehjul (knaghjul) griber (jf. -hjul).

Gjel.M.81.308. AarbVejle.1926.264. Feilb.

-dae, en. [S.2W stor jorddue (med top af
opstaaende fjer paa hovedet) af slægten Gou-
ra; især om arten G. coronata L. Moth.K
352. VSO. B0vP.II.577. -dask, en. [3.5]

(bot., nu næppe br.) skærm (paa plante).

vAph.(1772).III. -dyr, et. 1) [3.3] (især

jæg. ell. zool.) d. s. s. -hjort. VareL.(1807).L.
40 493. *(de) saa I Paa Ageren tilhøire

|
En

Rudel Krondyr staae. Winth.IlF.195. Paa
de danske Øer findes Krondyret kun i

Indhegninger. Bogan.IL.19. Danm Fauna.
V.171. 2) [5.1] (jæg., spøg.) om en (herreløs)

kat (hvis undlivelse paa godser honoreres med
en krone). BerlTid."/nl922.Aft.5.sp.3.

I. Krone, en. ['kro-na] Høysg.AG.172.
fit. -r. {glda. kronæ, Érunæ, sv. krona, no.

krone, oldn. kruna; fra mnt. krone, krune,
50 ty. krone, af lat. corona, gr. korone, noget

bøjet, krummet, krans, fem. af koronos,
bøjet, krummet; besl. m. Karnis, Kurve; .;/.

IL krone, kronet)
1) om hovedsmykke, der bæres som

værdighedstegn olgn. l.t) (især i ssgr.;

jf. ogs. bet. 6) om (hoved)krans af blom-
ster, løv, guld osv., især brugt i oldtidens

Grækenland og Rom til at hædre fortjente

mænd med, til at smykke sig med ved forsk.

60 festlige lejligheder (jf. Blomster- (1), Bor-
ger-, Digter-, Ege- (2), Laurbær- samt Mar-
tyr-, Tornekrone; ; nu oftest (jf. VSO.
TroelsL.^X.209) om saadan krans, der ved
udseende ell. anvendelse minder om, efter-

ligner fyrstekronen (se bet. \.2); m. h. t. hjem-
lige forhold især (foræld.) om brudekrans.
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brudekrone (jf. Guld- (1 slutn.), Jomfru-
krone^, en Qvinde, beklædt med Solen,
og Maanen under hendes Fødder, os paa
hendes Hoved en Krone (1907: Krans^
af tolv Stierner. ^a6J5J. hans Guds sal-

veolies krone (1871: Hovedsmykke^ er
paa ham (o: ypperstepræsten). 3Mos.21.1

2

(Chr.VI). Det er Skik blandt Norges Bøn-
der, at Bruden paa Hovedet skal bære en
tung med Glimmer, uægte Stene og for- ib

gyldte Sølvmynter besat Krone. Hauch.
11.34. DSt.1909.159 (Als), jf. bet. 1.2 samt
Hoved- (2), Kristus-, Tornekrone: Strids-

mændene flettede en Krone af Torne, og
satte den paa hans Hoved, og kastede et

Purpur-Klæde om ham, og sagde: Hil
være dig, du Jødernes KongelJoh.19.2.
Nonnen (bærer) „Kristi Krone", smalle,
hvide Lærredsstrimler rundtom Hovedet,
som danne et Kors med 5 Bloddraaber 20

paa de Steder, hvor Strimlerne mødes.Fr
Eamm.Den helligeBirgitta.(1863).268. talem.

(dial.): Uden kors (brød) ingen krone
(krumme), uden arbejde ingen løn. Krist.

Ordspr.nr.4667.
||

(haandv., foræld.) om
krans af kristtorn, hvormed en felbere-

dersvend kronedes (se H. krone l.i slutn.).

Cit.l800.(CNyrop.Eaandv.53). || kærlig-
heds krone, SSf (nu næppe br.) d.s.s.

Kronlilje 2. Flora.[ca.l846].34. 1.2) vær- io

dighedstegn for regerende fyrster og
fyrstinder og høje adelige, bestaaende af
en til hovedet passende ring, der er udstyret

med forsk, prydelser; ogs. om gengivelse, af-
bildning af en saadan, fx. brugt som heral-

disk mærke, paa bagerskilte, som reklame-
mærke for kgl. hofleverandører olgn. (jf.fx.
Adels-, Dronninge-, Fyrste-, Greve-, Her-
tug(s)-, Jærn-, Kejser- (1), Konge- (1),

Pavekrone j. jeg svær ved Keyserens 40

gyldene Krone og Scepter, at Polidorus
er den kostbareste Ridder mellem Mun-
dien og det røde Ila.v.IIolb.Ul.1.5. *Den
danske, britiske, den norske Krone | Var
smeltet sammen i hans (0: Knud den stores)

Krones Guld. Oehl. L.I. 122. *ØsterlideI
|

Kroner for din Glands jeg gSLV.Ing.RSE.
VI. 255. Efter (Fr.IIFs) Befaling blev
Grevers, Friherrers og Adelsmænds Kro-
ner allesammen aabne, kun Kongens alene 50

blev lukket foroven. TroelsL.^X. 217 (jf.
aaben 2.1J. *Den bære Kronen, som er
Kronen v o:Kenl Oehl.HJ.34. en fyrste-
lig, grevelig ('FSO.j, kejserlig, kon-
gelig (Esth.6.8. VSO.) osv. krone, (nu
mindre br. end:) fyrste-, greve-, kejser-, kon-
gekrone osv. (dronningen) havde lagt sin
kongelige Krone. HCAnd.SS.XIV.5.\\ i vi-

dere anv. (m. overgang til bet. 2) om fyr-
stelig stilling ell. værdighed. dendPræ- 60

tention, hånd formeener sig at have paa
dend Engelske Crone. ExtrIieVM722.2.
•Jeg, kaaret da til Kronen

|
Ved Leire-

kilder,
|
Vil holde Ret i Riget. Oehl.HF.

75. miste, nedlægge Kronen. VSO. *Du
(o: Chr.IX), som kaldet blev til Thronen,

|

Fordi mod Danmark tro du blev;
|
Du,

hvem Folket rakte Kronen. AFBerggreen.
SangtilChr.lX.(1870).5. komme til kro-
nen, (nu næppe br.) blive konge osv.; komme
til magten. Moth.K352. Holb.Ep.II.376.

II
(bibl.) i udtr. for kronskat (s. d.). nu fri-

tager jeg Eder og skjenker alle Jøder
Eftergivelse for personlige Skatter og Be-
taling for Salt og for Kronerne (Chr.VI:
kron-skaitten). lMakk.10.29. Betalingen til

Kronerne (Chr.VI: den kron-skat>, som I

ere skyldige . . skal ikke betales mere.
smst.13.39. 1.3) (nu kun dial) i eder (vel

egl. med tanke paa Kristi tornekrone, jf. ovf.
sp.447^^^'). død og krone olgn. (jf.l.i)Qå.
Q.i): Guds Død og Krone, Karle 1 jeg
kunde have sparet mine Undskyldninger
for Kaalen, nu har I vist mig, den smagte
\er.RasmHans.M.100. jeg kan. Døder og
Kroner, knap se Gryåen. sa.GamleMinder.
IL(1883).203. Feilb. krone død, se kro-
nedød.

2) videre anv. af bet. I.2, om kongen ell.

kongemagten, betragtet som institution ell.

retssubjekt (nu især om ældre ell. fremmede
(spec. engelske) forhold) ; tidligere ogs. brugt
ensbetydende med riget, staten (jf. u. I.

Konge 2); oftest i best. anv. Begge Kro-
ner, den Franske og den Svenske, hængde
bestandigen ved deres Paastand. S/ari^e.

ChrIV.912. samme Land (kunde) ikke si-

ges eller agtes at være Norges Krone til-

hørende, smst. 862. den Krone . . hvis
Grændser han ved sin Aarvaagenhed
havde forsikkret og ved sit Heltemod
udvidet. Jacobi.Skr.50. 1 indskrænkede mo-
narkiske Stater giøres Forskel paa Kro-
nens og Kongens Indkomster. VSO. Hr.
Prinsen af Condé . . var Oberst ved Fod-
folket, før denne Charge blev et Kronens
Embede. Schand.lF.143. den Forpligtelse,
Kongen har til at holde fast ved det gamle
Krongods og sørge for, at Kronens Ind-
tægter ikke formindskes. KrErsl.DM.23.
den danske Krones forfatningsmæssige
Ret.Tilsk.1927.1.419. ||t kronen Sverige
olgn., den svenske konge ell. stat (jf. u. Kron-
i ssgr.). paa Kæyserens Fuldmagt hafde
de meget at anke: Derudi var allene
næfnet Cronen Sverrige, ligesom Dron-
ningen ey skulde komme i nogen Betragt-
ning ved dette Yerk. Slange. ChrlV. 850.
det af Hr. G. til hans Kongelige Majestæt
og Kronen Sverrig . . udgiven Skiøde.
Stampe.1.18.

3) om hvad der i formen ell. ved sin
anbringelse kan minde om en krans
ell. krone (I.2); især i flg. anv.: 3.1) (især

i ssgr.; 1. br.) i al alm., om hvad der tje-

ner til at bedække ell. pryde hovedet
hos mennesker. *Men hvor den pige blef

|

Med Top og Kniplings Crone (o: hoved-

sæt)
I
Der om ieg intet veed. Cit.1716.

(Th)tW1524.434). hun . . tog en broget
Fjederkrone, et Par Pile og et Strudsæg
• • (3^9) syntes, at vi vare i Afrika. Bergs.
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GFJ.217.
il
om (krans af) hovedhaar

hos menneslier. den store, kunstfærdigt op-

satte UaarkTone. Font.LF.V.68. jf. Ords.

16.31 (se ndf. u. bet. Q.i) og Graahaarskrone.

3.2) (zool.) om fjerprydelse paa hovedet
af visse fugle (jf. Kron-due, -fugl, -hejre,

-trane;. Brehm. DL.'' 113.120. Feilh. 3.3)

(jæg.) om den øverste, forgrenede del

af et sæt hjortetakker; tidligere ogs. om
hele geviret. Moth.K352. VSO. VigMøU.
HJ.192. il f om hanrej horn (jf. ll.krone

2). *han uventet saae i Sængekammer
fieer |

End Konen
|
Og fulde Sikkerhed

paa Kronen. M'ess.l59. 3.4) om den øverste

del af hovedet; isse. Hanen haver paa sin

Krone en liden Ophøielse, ligesom en
Kam. Reiser.II.508. VSO. Skaldethed fra

Panden til og med Kronen. PolitiE.^^/a

1923.1. Feilh. ^ uden for dial. især om det
ved tonsur blottede sted paa issen.

Moth.K352. VSO. SaUXXIII.597. 3.5) (bot.)

om samling plantedele, der minder om
en krone ell. sidder i krans, oven paa
Toppen haver den (o: ananasfrugtstanden)
en Krone af høi. Pflug.DP.1115. om skærm
O/.Krondusk;.- vAph.Nath.Vl.304. \\ nu kun
om den indre, som regel farvede (ikke grønne)
del af blomsterdækket (Corolla); blomster-
krone (2) (jf. ogs. Fnok-, Frøkrone^. Træe-
arter.(1799).326. hun bad mig see paa den
og den Blomst; om ikke den off den havde
en smuk og fyldig Krone.)Si&6.i/.iP8.*Haab,
der faldt saa brat som LiliersKroner.Sc/iaw^Z.
SD.80. Rostr.Flora.1.425. \\ ofte som sidste

led af plantenavne, jf. fx. Bæger-, I. Dob-
belt-, Fløjls-, Hjul-, Kløv-, Trævlekrone
(sml Kejserkrone 2, Kongekrone 2). 3.6)

(bag.) wienerbrød, der i formen minder
om en krone (jf. Grevekrone 2j. Siesbye.

3.7) (ur.) den lille indretning (knap) paa
lommeur, hvorved uret trækkes op.
Cit.l915.(OrdbS.). 3.8) (fagl.) krydshank
øverst paa (kirke)klokke, hvormed den
fastgøres paa klokkestolen; klokkekrone.
OpfB.UII.202. Stiftsskriver Bing har
d. 28. aug. 1808 indberettet . . at den .

.

største klokke er ubrugbar, fordi „kro-
nen" på adskillige steder er brøstfældig.
AarbKbhAmt.1923.71. 3.9) ^ om en vis

sammenfletning af tovender, fx. dan-
nende begyndelsen ell. afslutningen paa en
knob. KuskJens.Søm.25. 3.10) (med.) appa-
rat til at sætte over fx. et brækket ben
i sengen for at hindre tæpperne (dynen) i

at hvile paa det syge sted. MR.1823.273.
BiblLæg.III.104. Kirurglnstr.237. 3.11) en i

et loft ophængt (dekorativ) indretning med
flere lys (stearinlys, elektriske pærer ell.

(sjældnere) gasblus (jf. Gaskrone^^, ofte i

formen mindende om en stor fyrstekrone;
lysekrone, røver hånd noget af Kirken,
som ej er under Laas og Lukkelse, saa
som Alterklæder, Lysestager, eller Kro-
ner. Di.^

—

16—4. Værelserne, hvor der
nu var tændt Lys i Kandelabrer, Kroner
og Stager. Drachm.T.161. Midt paa Gulvet

et Bord . . Elektrisk Krone i Loftet. SvLa,
FM.l. 3.12) den veneriske krone, ^»wed!.,

nu sj.) et syfilitisk hududslæt over panden,
især langs haargrænsen (Corona Veneris).

Æskulap. (overs.l 799). 31. BiblLæg.1813.11.
3.13) (anat., nu næppe br.) fure omkring
den bageste del af manaslemmets ho-
ved (Corona glandis). Æskulap.(overs.l799).
22. 3.14) (astr.) glorie, der omgiver so-

10 len ved total formørkelse; korona. Hee-
gaard.Astron.117. VilhEasm.VU.53. 3.15)

den nordlige og sydlige krone, (astr.)

navn paa to stjernebilleder, et paa den nord-

lige og et paa den sydlige himmel (Corona
borealis og C. austrina). Bugge.Astr.4. PSøe-
borg.SC.5. *Der tvende store Stjerner igjen-

nem Natten gaaer:
|
Skjønt Jomfruen straa-

ler; høit Nordens Krone stSiSier.Ing.DM.33.

Heegaard.A8iron.198. 3.16) i forb. dobbelt
20 krone, (Ja;, foræld ) d. 8. s. dobbelt kron-

værk. MilTeknO.
A) om hvad der (uden i formen at ligne

en krone 1) danner den øverste afslut-
ning, det øverste parti af noget; især
i flg. anv.: 4.1) (1. br.) om den øverste af-
slutning af et bygningsværk, især et

taarn, en fæstningsmur olgn. (jf. bet. 4.16

samt Murkrone;. *Hvis der var mindste
Haab om Fremtidsheld

|
Hos Erik (o: Glip-

^ ping)f blev jeg (o: Ranild) dog endnu hos
ham;

|
Men Erik synger paa sit sidste

Vers —
I
Og falder Taarnet, falder ogsaa

Vægtren,
|
Der boer i Kronen, hvor Veir-

hanen piber. Oehl.XIL50. Triumfvognen
foroven . . giver Triumfbuerne en glim-
rende dekorativ Krone.Vi^anscher.Æ.S (jf.
bet. 6.s). 4.2) (fagl.) om toppen af en gas-
brænder. SaUXIV.856. 4.3) (nu næppe
br ) om overdelen af en bikube. VSO.

40 4.4) (nu næppe br.) om overdelen (top-
pen) af en bogtrykkerpresse (af ældre
type). VSO. 4.5) (guldsm.) den synlige
del af en indfattet ædelsien (brillant).

Einnerup.Juv.310. OpfB.UV.250. A.6)(anat.

ell. tandl.) den del af en tand, der ra-
ger op over tandkødet og er beklædt med
emaille; ogs. om efterligning af en saadan

(jf. Guldkrone 3;. Leth.(1800). de tre ba-
geste (kindtænder) have glatte Kroner med

50 TYeTioThømmgeT.Schouiv&Eschricht.DP.10.
ArnMøll.Sundhedsl.31. 4.7)(reb.)om to halv-
runde træstykker, indbyrdes forbundne i

en vis afstand og anbragt paa stemplet
over reb er hjulet. Lundb. 4.8) (væv., dial.)

en rund, svær træskive med flere runde
knager, anbragt paa den ene ende af
bommen paa en væv. Kværnd. 4.9)0 om
toppladerne i en fyrkanal. Scheller^

MarO. 4.10) den skærende del af en>-

(>o trepan. Trepan med 3 Kroner. Kirur^r
Insir.51. 4.11) (vet.) dels: grænsepariiet
mellem hoven (kloven) og kodens for- og
sideflader; dels: den hvælvede, fingerbrede
læderhud paa hovens (klovens) øverste del
(under kronbæltei); (læder)hudkrone; dels:

d. s. s. Kronben (SaVXIV.742). vAph.

XI. Rentrykt 9/4 1929
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(1759). OeconH.(1784).IIL169. Viborg.
HY.72. LandhO.lII.229. \\ ogs. om aftegn
paa denne del af hoven, hvid krone, se

Hvidkrone. 4.12) (jærnb.) den øverste,
bredere del af en jærnbaneskinne; ho-
ved ('se Hoved sp.514**). DetnyAarh.1908.
697. Poiyal913.2. 4.13) (nu næppe br.) dels

om den øverste del af en planterod;
m ell. '

en pia:
Moth.K352. at skiære Kronen af (en gule-

dels (jf.bet.4:.ii) om toppen ell. hele den
grønne overjordiske del af en plante.

rod), er fsiTligt. Fleischer.HB.141. Naar
Stengierne (o: paa krapplanten) i Høsten
ere lienvisnede, tildækker man Røddernes
Kjone med 2-3 Tommer Jord. CGRafn.
(PhysBibl.XXIV.387). 4.14) om alle et træs
grene og blade, især naar de danner
et kuppelformet hele paa en høj stamme.
Moth.K352. *Her Bøgenes Kroner

| Sig
om os har hvalt. Oehl.SH.15. *Solen for-

gylder kun Træernes Toppe,
| Kronen

staaeri Skygge. Heib.Poet.VlI.101. Bøgen
sætter Krone . . Granen har ingen Krone.
Kierk.I.301. CVaupell.S.82. *{droslen) sang
saa det gav Lyd i Skovens Krone:

| dei-
lig er den danske Bøgeskov! VEsm.FD.
Et frit staaende Træ vil i Regelen faa en
lav Stamme og en høj, omtrent ægformet
Krone, der er ligeligt udviklet til alle

Sider. Warm.Bot.99.
|| (1. br.) om nøgen træ-

top. *Reis dig Storm, og ryst de nøgne
Kroner. Boye.D.202. 4.15) (nu 1. br.) om
toppen af bjerg, bakke olgn. Nanmin
er et Bierg med 12. meget høje Croner.
Pflug.DP.477. det saakaldte Trældige .

.

følger Bakkekronerne (o: paa den jy-
ske højderyg). Dalgas.BH.23. A.\6)(fagl.) om
den øverste (flade) del af anlæg som
jordvolde, brystværn, dæmninger, høf-
der, moler (jf. fx. Brystværns-, Dige-,
Dæmnings-, Glaciskronej. VSO. MilTeknO.
*Han (o : en saaret) lå i et Hul,

| hulet ind
under Brystværnets Krone. Børd.QK.116.
Jordvolde (om krudthuse) skulle have en
Krone af mindst V2 Meters Bredde. Ee^w-
lativNr. 213^^/8 1908.§2. Feltarb.l3. 4.17)

(fagl.) den øverste (de to grene forbindende)
del af en forgaffel(jf. Kronrør 2, Krone-
bolt, -stykke 1). Herrecykle . . Gaffelsik-
ring, rund Gsi f telkr o ne. PolitiE.Kosterbl.

*ia922.2.8p.l.

5) om mønt (hvorpaa der er præget en
krone (1.2)^ og møntenhed. 5.1) mønt og
møntenhed, der (i Danmark-Sverige siden

1875, i Norge siden 1877) bruges i de nor-
diske lande, og som deles i 100 øre. Lov
Nr.6&'^kl873.§2. Rubler kan blive værdi-
løse, svenske Kroner kan stige 50 pCt. i

Værdi. PoV^i 1917. 5. sp. .3. Internationale
Spekulanter jobber Kronen (o: den danske
krones kurs) op. PDrachm.(BerlTid.V7l925.
Aft.5.sp.2).

II
i forb. m. foransat ell. (især YJ

eftersat mængdetal (ofte forkortet Kr.j. min
Indtægt i de sidste fire Aar har været
2600 Kroner, som jeg .. fik for Niels Lyhne.
JPJac.Br.ll9. To Kroner og halvtreds

(0: 250 øre). Wied.(bogtitel.l901). Kr. 600.
Ludv. 50 Kr. i Skillemønt, deraf flere Kro-
ner i Enører. PolitiE.*/a925.4. || en kro-
nes penge, se Penge. 5.2) (foræld.) dansk
mønt og møntenhed, der brugtes fra 1619-
1750 (gjaldt opr. P/7 rigsdaler og kaldtes ogs.

hele kroner, mods. dobbelte kroner,
der havde værdi af 3 rigsdaler, og halve
kroner, der var lig 3 rigsort; se VASech.

10 FR.II1.528ff.; senere forskød betegnelserne
sig, saaledes at dobbelte og hele kroner
brugtes om de opr. hele og halve kroner (se

Holb.DH.IL916. jf. VSO.), medens de opr.
dobbelte kroner fik navnet Guldkroner (se

Guldkrone 2; jf. VSO.), og halve kroner
brugtes om tomarksstykker (jf. VSO. samt:
*hand kand en to Marks Krone faae. Helt.
Poet.187)). dend gangbare mynt imellem
Hamborg og Potsdam, saavelsom i Berlin

20 . . kaidis Drittels, som er i forskiæl imod
Danske Krooner i Berlin 12 pro Cento.
JJuel.l2. hollandske Ducater, eller idet-
mindste danske Kroner. Ew.(1914).IV.102.
den som først faaer Øje paa Deserteuren,
giver jeg tre Kroner. Blich.(1920). X.96.
Kroner, Dukater og andre Møntsorter af
den Slags, som gamle Koner kalde hele
Penge. PMøll.L298(jf. hel sp.lOeæ^«-). det
(havde) fra ældre Tider . . været en Regel,

30 at . . Gebyrer maatte betales i de saa-
kaldte „Kroner", hvis Værdie af Kong
Christian d. 6te var bleven forhøiet fra
64 li til 68 ,^D. Crt. MB.1852.482. || m.henblik
paa den agio, der i beg. af 18. aarh. var
paa kroner over for kurantmønten (jf. Werl.
Holb.^l09f.). (hendes foræringer bestaar) udi
Kroner, for hvilcke jeg kand vidne, at vi
nyelig har givet 14 pro Cento hos denne
forbandet Jøde. Holb.Tyb.1.3. Her er Pen-

40 gene. Men som min Mand icke hafde saa-
megen Courant ved Haanden, saa gafHånd
mig Croner med; Bad dog derhos, at I

vilde holde Ham Cronerne til gode til i

Morgen i det seeniste, saa venter hånd
andre Penge ind, at omvexle dem imod.
JRPaulli.JM.19. Enhver Crone skal her-
efter gielde mod Courant for 68 X En
halv Crone for 34 (i, og en Crone Mark
for n XForordn.^Viil737. rigsdaler (i)

50 kroner, rigsdaler i kronemønt. Saa giorde
de og dend anstalt, at mig 1000 RDr i

Krooner bleve betalte til inåkiøh. JJuel.6.
(jeg) fick 20 Rd. Croner paa Haanden til

at kiøbe mig een Reyse Kiole ior.Ære-
boe.70. II hele kroner (jf.ovf.). *Nok Hun-
dred' Daler meer, og det i heele Croner.
Helt.Poet.58. *i det jeg banker mør |

Hver
ublu Kobberpande her i Live,

|
Parnas-

sets Banke Tak, man haabe tør: | Af
60 Halveskillinger, de vare før, | I Navnvær-

die de hele Kroner blive. Bagge8.V.244.

II gamle kroner, brugt efter 1750 om de

af brug gaaede kronemønter. *Hans Huus
med gamle Kroner | Er tækket, og med
Species. Heib.Poet.V.183. Kan du bringe
mig ham bunden, naar jeg kommer igen,
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da giver jeg dig en af mine gamle Kro-
ner. FMølLLSOl. 5.3) om fornk. udenland'
ske mønter og møntenheder; nu især om
mirig-ungarsk mønt (omtr. - 75 dannke øre)

og om tysk lO-mark-stykke. af den Neapo-
litaniske Indkomst bekommer (hertugen)

30000. Croner. P/lug.DF.159. SaVXIV.Té?.
6.4) om den side af en mønt, hvorpaa
kronen er præget (mods. Plat), fx. brugt

liden var, saa dydig vor Matrone, I Blant
gamle Qvinder hun var derudi en Krone.
lIolb.Paars.107. Lycoris var Kronen af det
heele Huus. Suhm.II.193. *Kronen selv for
alle Dyder,

|
Gudsfrygt. Wess.242. *End

sidder den gamle Student ved sin Skov,
|

Utallige Bøger han prenter . . | Den Krone
for ægte Studenter. FMøll.1.40. Don Juan
er Kronen blandt Operaer* Kierk.1.53. 6.3)

i visse former af klinkspil, hvor den person, lo om hvad der gør noget fuldendt, fuld-
der rasler („rusler") pengene i haanden og komment (er „prikken over i'et"). *Ei har
derefter kaster dem op i luften, har ret til

de mønter, der falder paa jorden med denne
side opad. Dania.VII.129. Ekstrabl}''U1922.

5.8J0.5. Ilplat eller krone, se Plat.

6) om hvad der (ligesom en æres-, sejrs-

krans; jf. bet. l.i) udmærker, fuldkom-
mengør noget ell. udgør det ypperste,
mest fuldendte i en ell. anden henseende.

den unge Morgenrødes Purpur
| En Glands

som hendes Læber . . ingen Bølge
| Er

blank som hendes Haar . . | Men Værkets
Krone er dog Sjælen selv. PalM.II.ll. (de
blindes) stereotype Smil, der manglede
Kronen, Ølnene. Bønnelycke.MM.16. || næ-
sten kun i forb.m.præp.psiSL. saa bliver
dog de Udvaldes krone dén, der rættelig

6.1) (højtid., især bibl.) om (hvad der er) 20 kan agtes v^rd at vindes med saadan
den højeste udmærkelse, belønning,
hæder. En duelig Hustru er sin Mands
Krone. Ords.12.4. Graae Haar ere en dei-
lig Krone, naar de findes paa Retfærdig-
heds Vei. smst.l6.31(jf. u. bet. 3.2^. mine el-

skelige Brødre, min Forlængsel, min Glæ-
de og Krone (1907: Krans) I Phil.d.l. *Hand
var jo i Guds Billed skabt?

| Ja I men nu
er den Krone tabt. Brors.86. Lighedens

fare . . og kronen paa denne herlige krone
er, at den er ævig. IIøysg.AQ.173. Kors-
togene er . , Kronen paa Middelalderens
Bedrift. Grundtv.BrS.192. *hvor hendes
Skind var fiint og hvidt I | Og hendes
Øine, blanke som Emaillel

| Og Kronen
paa det Hele — hendes Taille. PalM.I.20.
sætte kronen paa noget, /w/de/ide; fuld-
kommengøre; bringe paa højde-, toppunktet.

Opgave er . . ikke at berøve Arbejdet sin 30 Moth.K352. *Saa har da paa din Ondskab
Løn og Fortjenesten sin K.rone.Lehm.IV.
81. Der er kun lidt lævnet af det indiske
Drama; de bedste Stykker tæller vel et

Dusin. Ogsaa paa dette Omraade bær
Kalidasa Kronen. NMøll. VLitt.1.86. (iron.:)

dyb Foragt, som jo er hvad der pleier at
være den Svages Kjone og den Slagnes
Sold. Grundtv.Saxo.I.159. I skal da . . bære
den uforvisnelige ærens krone (1819.

nu du Kronen sat. Oehl.ND.223. en lille

Dands . . satte Kronen paa Forlystelserne.
StBille.Gal.III.119. VilhAnd.BM.38. nu især
i /br6. sætte kronen paa værket: Hvor
skøn hun (d: kvinden) var, turde de (o:

guderne) ikke lade hende faae at vide .

.

Da blev Kronen sat paa Værket. Guderne
dannede hende færdig, men da skjulte de
Alt for hende i Uskyldighedens Uviden-

Krands^ åertrsi.lPet.5.4(Chr.VI). den for- 40 hed. Kierk.VI.76. Indenfor Haandværk og
tiener den beste Æres Krone, som har
aaet den vanskeligste Vey. Holb.Hh.I.390.
spec. om salighedslivet, det evige liv; ofte i

orb. livets krone. Vær tro indtil Dø-
den, saa vil jeg give dig Livsens (1907:
Livets^ Krone. Aab.2.10. *Uforsagt, naar
andre gruer

|
For at døe, jeg gruer ey;

|

Jeg min Krone hisset skuer:
|
Skulde jeg

da grue? Stuh.44. Høysg.AG.172(se u. bet.

6.3J. vi kæmpe . . ei for en forgængelig, so

men for en uforgængelig Krone. Grundtv.
Udv.IV.434. *Ingen Laurbær jeg begjæ-
rer . . |

O, men een Gang Livets Krone.
PalM.VI.269. 6.2) (især gldgs.) hvad der
betegner højdepunktet, toppunktet, ell.

hvad der er det ypperste, fortrinlig-
ste i sin art, paa et vist omraade (hvad der
„bærer prisen"). *Kjærlighed er Livets
Kjone. Grundtv.SS.III.134. den unge Mand
. . stræber efter at naae Dannelsens Krone. 60

Eeib.Pros.L491. *i Qvinden, jeg har kjær,
|

Er al Skabningens Krone mig nær. Ploug.
VV.II.13. Renaissancens Perle, Pallazzo
Vendramin, og dens Krone, Palazzo Gri-
mani (o: i Venezia). Gjel.R.53. jj i forb. m.
præp. af, blandt ell. for. *Saa høyt med-

Industri er Teknologisk Institut noget for
sig i denne Udvikling; man kan kalde det
Kronen paa Yærket. Børsen.^/i2l920.3.sp.4.

7) (vist først efter 1900; jf. II. krone 8)
udraab i lege som „skjul", naar den, der
staar, finder en anden og „slaar" ham, ell.

naar en af deltagerne naar til maalet og
„slaar" sig fri. (en, to, tre) krone for Pe-
ter i (en, to, tre) krone for mig I

II. krone, v. ['kro-na] Høysg.AG.139.
præt. -ede ell. (nu poet., sj.) -te (Moth.K354.
Bagges.NblD.28. Ørst.Br.1.24); part. -et ell.

(poet., sj.) -t [kro?nd] (Moth.K354. jf. u.

kronetj. vbs. -ing "(s. d.). {æda. cronæ, crunæ,
no. krone, oldn. kriina; fra mnt. kronen,
o/if. chronon, coronon\ jf. glda. Imrøney sv.

krona, oldn. kryna, ty. kronen; afi. i ger-
mansk af I. Krone; jf. dog lat. coronare;
sml. kronet)

1) til I. Krone 1. 1.1) (nu sj. uden for
ssg. laurbærkrone; sml. ogs. helgenkrone^
til I. Krone l.i: (udmærke, belønne,
hædre ved at) sætte en krans paa ens
hoved; bekranse, andre kiempedis udi
Springen, og andre udi kasten, og dend
som udi saadan Leeg forholdt sig best,

29*
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blev kronet med een Laur-bær Krantz (o

:

i oldtidens Grækenland). HolbJntr.1.7. sa.

Mel IV.10. „Til Doktor kan jeg ikke kreere
Dig uden Patronens Vidende," sagde (Teg-
ner), „men han vil intet have imod, at jeg
kroner Dig som Digter." Oehl.Er.IV.80.
(spøg. :) Lucilia slaar et Fad Vand over Ho-
vedet paa Tyboe, og siger: „Slige Poeter
skal saaledes krones." Holb.Tyb.l V.ll. I| m.
overgang til bet. 1.2 (jf. ovf. sp. 447^^^-). Hil
dig Frelser og Forsoner 1 1 Verden dig med
Torne kroner. Grundtv.SS.L454. sa.FS.V.
442.

II
(haandv., foræld.) optage en fel-

beredersvend i svendelaget ved en cere-

moni, hvorunder der sattes ham en kristtorns-

krone paa hovedet (jf. I. Krone l.i slutn.).

Moth.K854. Langebek.Lex.K345a. 1.2) til

I. Krone I.2: tildele (en) fyrstelig magt
og værdighed ved at sætte en fyrste-
krone paa hans hoved. Kong Salomo
med den Krone, som hans Moder kronede
ham med paa hans Bryllups Bag.Højs.S.
II. Keyseren, saa snart han var bleven
kroned, forlod lidMen. Holb.Kh.600. Kon-
gerne lode sig her (o: i Frue kirke) med
stor Pragt krone og SB\ve.Adr.^^l\1762.sp.2.

At krones til Keiser, Konge. MO. Adelen
sluttede . . op omkr. Jadwiga, der ogsaa
blev kronet som Polens Dronning. Sa^^
XIX.337. kejse og krone, se I. kejse.

2) til I. Krone 3.3.
|j
(nu næppe br.) overf.

:

gøre til hanrej; sætte (enj horn (i pan-
den). *En sminked Kippe-Gied, en Gast
som ved at krone

|
Sin Mand, som det

sig bør. Helt.Foet.169. krone een med Horn.
vAph.(1759). VSO. m. ordspil paa bet. 6.2:

*For ei ham selv . .
|
Men for hans Lykke

her at krone,
|
Gav Himlen ham en me-

get deilig Kone. Bagges.Ungd.I.154.

3) til I. Krone 4.i4. 3.1) (nu sj.) faa
træ til at udvikle (frembringe) en
krone. *Han bygger i Løn,

|
Som klæder

Fiolen
[ Og Lilien skjøn, | Som Skovene

kroner. Grundtv.FS.III.485. \\ refl. ell.ipass.,

om træ : udvikle krone, samle sine grene i en
krone olgn. jf.: Jordbunden er frisk grøn
under de ranke Bøge, der krone sig (d:

„hvælver sig") derover. Sibb.II.184.
|| (forst,

nu næppe br.; jf. Kron-sats, -sætning), man
troede nu at Gran-Skov kunde voxe i den
bare Sand, men . . med eet ophørte Vex-
ten, og Toppen begyndte, som man kal-
der det, at krone sig o: at fortørres, ^/ei-
scher.S.22o. 3.2) krone (et træ) af, (fagl.)

fjerne (afhugge) kronen paa et fældet træ.

DSt.1918.71.

4) "^ til L Krone 4.16; se Kroning 1.8.

5) © m. tings-subj., til I. Krone 3-4: være
anbragt oven paa ell. omkr. toppen af
noget, især som en prydende afslutning.
Toppen derpaa (0: paa ananasplanten) er
med Blade og Blomster Cronet, haver en
Skikkelse som ETteskoliker.Fflug.DF.492.
den Høi hist, som en lille Kirke kroner.
Bagges.DV.IX.337. *En Skaal for den Møe
paa femten Aar,

|
Og for den, de sølvgraa

Lokker krone. Sheridan. Bagtalelsens Skole.
(overs.l788).84. Murværk, kronet af tre
Spid8ga.v\e.FrFoulsen.Kri8tusbilledet.(1911),

57. den korslagte Økse og Anker, kronede
af Hammer og Sejl (0: i sovjet-republikkens

vaaben). EMikkels.(DagNyh'.''Vsl 922.8.sp.l).

6) ("CP, især højtid.) til L Krone 6. 6.1)

til I. Kjone 6.1; egh: tildele en stor ære(s-

bevisning), udmærkelse ell. belønning ; hædre;
io udmærke (jf. hæderkrone); i videre anv.:

give ell. (m. tings-subj.) være løn, belønning
for et arbejde, anstrengelser osv.; lønne;
belønne; ogs. m.mere alm. bet.: lade en stor

lykke olgn. blive en til del; velsigne; lyk-
saliggøre. *Jesus kroner selv Din Troe,

|

Jesus er Dig Livsens Baade
|
Og Din Lyst

til evig Tid. Kingo.488. han seer sig da
nær Maalet, som skal krone baade ham
og Datter for havde Møie. Suhm.(SkVid.

20 X.6). *Gid Dem huuslig Lykke krone.
Heib.Foet.V11.346. *jeg varsler ind en ny
Genfødningsstund . . | hvor Lønnen kro-
ner Rejsen og dens Mø\e. Drachm.UD.75.
II
nu især i forb. m. præp. med til nærmere

angivelse af hædersbevisningen, tidmærkelseny
belønningen (nu hyppigst i forb. krones
med held, faa et heldigt udfald). Du (o:

gud) kroner Aaret med dit Gode. Fs.65.12,
*Rigerne Hånd (0: kongen) kroned har med

30 Fred. Holb.NF.A2f. mange forborgne A ar-

sager maae sammenløbe for at krone vo-
res Anslag med et lykkeligt \Jdfald.JSneed.
1.38. *Helten fra Kampen er kommen til-

bage,
I
Kronet som altid med Hæder og

Seir. FalM. VI.88. dette første Forsøg var
kronet med afgjort Held. Brandes.III.384.
CSFet.Litt.1.962. \\ m. h. t. prisskrift olgn.:

tildele prisen (jf. priskrone^. *Jeg vil

en Priis- Opgave strax bestemme:
|
Jeg

40 krone skal den bedste Sang |
Til Vaaren,

som idag sig lader just fornemme. jffei6.

Foet.VIll.102. et af Akademiet i Bordeaux
kronet Prisskrift. JulFet.L.255.

||
(nu næppe

br.) m. h. t. forventning, haab olgn.: lade
gaa i opfyldelse; opfylde. Udfaldet
kronede hans Forventning. Han nedlagde
Hvirvil. Suhm.Eist.I.20o. *(mejeren) opløf-

ter sit Raab | Til den, som har kroned
hans Eaah. Ew.(1914).III.88. Lærkeqvist

50 (betyder i blomstersproget) „Du kroner mit
Haab." Blich.K.62. Udsigterne (til bryllup)
ere lange ; meget kan foregaa inden Skjæb-
nen vil krone vore Ønsker. RTJss.TJ.94. 6.2)

til 1. Krone 6.3: gøre fuldendt, fuldkom-
men; sætte kronen paa (se m. L Krone
6.3^. hvo som sætter sig alvorlig imod
Vellyst, han kroner sit h\v.Sir.l9.5. Er
det det sidste Bane-Saar du vil gi mig,
dit troeløse Creatur? og dermed krone ald

60 din forrige Udyd? Kom Grønneg.II.287. Vi
spiste fortræffelig; den ypperlige Rhinsk-
viin kronede lA2i2i\tidet.Bagges.DV.lX.105.
*Kroner Lykken Enden,

|
Har jeg først

de tre,
|
Drengen, Pigen, Vennen,

|
Svin-

der al min Vee. FalM.Vlll.160. Mademoi-
selle kunde krone sine Velgjerninger ved
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o^saa at afstaa Eu. Schand.IF.130, Nobel-
prisen kronede hans Verdensberømmelse.
Jørg.0F.9H. |l krone værket, (nu 1. br.)

(1. 8. H. sætte kronen paa værket (se u. I.

Krone 6.8/ *Hun finde vil det halve Ar-

beid giort, | Og hun behøver kun at krone
Værket. Oehl. VM. 76. Heib. Poet. III. 320.

Enden kroner verket. MofA.7t554.

7) (jf. I. Krone 1.3 og kronet ed u. kro-

net B/ t deh, om soldater: aflægge ed af-
delingsvis. Soldaterne kroner. Moth.K354.
dels: sværge, bande (kraftigt), nu skri-

er og raaber, sværer og kroner (de).

ee7ib.Æ.65. Langebek.Lex.K345a.

8) til I. Krone 7, i lege som „skjul": "slaa".

du skal staa, du blev kronet først
i

Krone-, i ssgr. af I. Krone; jf. Kron-;
undertiden veksler Krone- og Kron-, se u.

Kron-, -bold, en. [3] ^ (nu sj.) hoved-

blomst (2), Cephalanthus occidentalis L. Træe-
arter. (1 799). 250. JHSmidth. Arboret. 58.

•bolt, en. [4.17] (fagl.) bolt, der holder for-

skærmen fast i (gajfel)kronen. -bonde, en.

se Kronbonde. -bor, et. se Kronbor. -da-
ler, en. se Krondajer. -dannelse, en.

[4.14] (KTon;YortHj.III4.94. BavebrL.H50).
(forst., gart.) dels: tildannelse af et træs

krone; dels om det forhold, at der danner
sig krone. SaUIV.402. -dannet, part.

adj. (1. br.) af form som en krone. MO.
\\

{3.5] (bot, nu næppe br.:) Kronedannet
Bæger (Perianthium corollinum) (kaldes et

blomsterbæger), hvis udvendige Flade er
lig Bygningen af et Bæger, den indven-
dige derimod lig Kronens. CGBafn.Flora.
1.36. Træearter.(1799).327. -drager, en.

[3] 2( (nu næppe br.) d. s. s. Kronvikke.
JFBlotz. Havekonsten. III. (overs. 1809). 150.
BerlTid.'Viol822.Till.l.sp.l. -drev, et. se

Krondrev. -dykker, en. [8] (zool.) anti-

lopen Cephalolophus coronatus. BøvP.II.323.
•dod, interj. {dannet af (Jesu) krone og
død (jf. u. I. Krone l.s), sml. pinedød olgn.;

nu kun dial.) brugt som edeligt udbrud, kraft-
udtryk: sandelig; sandt for dyden; pinedød.
jeg skal kronedød brække hans E.a.\slllahb.

(Skuesp.XII.378). der er den store Greve
fra Rendsborg. Krone Dødl det er en
heel KåvU Ing.PO.11.8. Handelen ligger
og Pengene gaaer; der er Kronedød ikke
Forslag i nogen Ting. Ove.rsk.Com.il.44.
*nej, nu skal han Kronedød for Fiscalenl
Drachm.PT.55. Feilb. Duskalkronehaar-
dedød tage h^ml Rahb.(Skuesp.XII..378).
-fistel, -s:las, -gods, -s:ald, se Kron-
fistel osv. -haarde-dod, se u. kronedød.
-bjort, -hjnl, se Kron-hjort, -hjul.

Kron-eje, et (HjælpeO.), eZZ. -ejen-
dom, en. [2] (1. br.) hvad der tilhører kro-
aten; især om jordegods, domæne olgn. MO.
HjælpeO. Kaper.
Krone -kirtel, en. se Kronkirtel.

-knob, en. ^ knob, der er forsynet med
en krone (3.9). TeknMarO.84. -knoj^le ell
-knokkel, en. se Kronknogle. -kork,
en. [3] {efter eng. crown-cork; især bryg.)

korkforet kapsel til øl/lasker (jf. Kapsel 6).

TelefB.1927.sp.2904. -len, -los, se Kron-
len, -løs. -mærke, et. spec. (vet.) om
ar, haarløs plet paa den forreste flade af
forknæet hos hesten, fremkaldt ved fald.
MøllII.III.617. -mærket, adj. spec.

(vet.) om hest: som har kronemærke. Viborg
&Neerg.HB.63. LandmB.II.187. -mont,
en. (f Kron-. Moth.K353). 1) [I.2] (nu næppe

10 br.) mønt, præget med (billedet af) en krone.

Moth.K353. VSO. 2) [6] mønt af en krones
værdi; krone (I.5.i); ogs. (jf. I. Krone 2): i

landet gangbar mønt (jf. VSO. samt kon-
gens mønt (u. I. Konge 2.2^, Kongemøntj.

(fortælleren faar) en sand Hagelbyge af

Tiører, der tilsammen afgiver et ganske
artigt Beløb i Kronemønt. BSchmidt.MD.
91.

II
især (dagl.) i udtr. som ikke eje

(have) kronemønt. Dania.III. 61 . f-ner-
20 ve, en. [4.ii] (vet.) navn paa en af ner-

verne i hestens fod. Viborg&Neerg.HB.49.
-orden, en. [I.2] i forsk, lande navn paa
en orden med en krone i ordenstegnet. Sal.''

XIV. 748. -podning:, en. se Kronpod-
ning. -ring, en. se Kronring. -rar, et.

se Kronrør. -sav, en. [3, jf. 4.io] en
slags rundsav, der i st. f. blad har et rør
med tænder i den ene rand. Wagn.Tekn.509.
SaUXX.1020. -seddel, en. [5.i] (1. br.)

30 d.s.s. Enkroneseddel. 1 Femhundredkrone-
seddel, 5 Hundredkronesedler, 24 Tikrone-
sedler, 1 Femkroneseddel og nogle Krone-
sedler. PolitiE.Kosterbl.^y*1923.2.sp.2. -si-

de, en. (1. br.) d. s. s. I. Krone 5.4. Klinger
og Skeder af Kaarder og Sabler krydsede
hverandre som paa Kronesiden af Kri-
stian Vni's Firskillinger. Schand. IF. 318.

-skat, en. se Kronskat. -skilling:, en.

(foræld.) om (hver af) de 96 skillinger, hvori
40 en krone (5.2) var delt. SaUXIV.747. -sknd,

et. se Kronskud, -sten, en. [I.2] (sj.) ædel-
sten i en krone (jf. Kronjuvel^, de ere
Krone-Stene, der funkle over hans Land.
Sach.9.16. © -stor, adj. [5.i] saa stor som
en (en)krone. knudeformede, indtil krone-
store . . Hævelser i Huden. SaUI.139.
-stykke, et. 1) [4.i7] (fagl.; nu 1. br.) det

stykke rør, der forbinder forgaflen med stel-

let paa en cykel; kronrør (2). Cyclehb.45.92.

^ Lundb.48. 2) om mønt af værdi en krone
(I.5.1-3). (han) lagde en Bunke Krone-
stykker. .psiSiBorået.RSchmidt.MD.94. Per
tilkastede Hotelkarlen et Kronestykke.
Pont.LP.IV.45. -sætning:, en. se Kron-
sætning. -som, en. [3.4] (ogs. Kron-. Moth.
K353. Panum.293). (anat.) sømmen ml. pan-
debenet og issebenenes forreste rande, Sutura
coronalis. CJBerger. Spørsmaale overMenne-
sketsFødsel.(1766).28. SaUXI.787.

60 kronet, (part.) adj. ['kro-na^] (sj. kront.

[kro-n^l] *Grankronte 'Bierp.Storm.SD.87.

jf. Feilb. u. 1. krone 2). {glda. d. s.; afl. af
1. Krone ell. perf. part. til II. krone)

1) prydet, forsynet med krone. I.I)

om person.
|| (jf. I. Krone l.i; nu 1. br.) om

digter, sejrherre: hædret med digter-, sejrs-'
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krans; ogs.: højt hædret; anset; aner-
kendt, jeg tør vove at giøre Vers i Kapp
med den beste hornet eller kroned Poet.
IIolb.Usynl.II.6. VSO. f (iron. anv. af foreg.,

jf. ogs. bet. 4=) om skurk, forbryder: ufor-
bederlig; topmaalt. kroned-skalk. ikfoi^.

KB55. VSO.
|| (jf. I. Krone 1.2 samt arv-

kronet^ om fyrstelig person. Enke-Dron-
ningen Sophie paastod, at Hun som baade
en salvet og en kronet Dronning burde
at forestaa Rigerne udi Kongens u-myn-
dige Aa.T. Slange.ChrIV.7. han vilde sætte
sig i Sikkerhed for kronede Røveres Mis-
gjerninger. Æ^orre6.JJ.^45. hvor kan man
agte selv en kronet Fyrste, naar han har
slette MsLneTeT.Schand.IF.42. især i forb.

kronet hoved, se Hoved sp.SlP*^- 1.2)

(if. I. Krone 1.2^ d om ting: forsynet, pry-
det med (en gengivelse af) en krone. Af
Mønter har ieg . . en Olavum med et

kronet O. Langebek.Breve.187. Hermelinen
som før sad paa Thronen under detkronede
Purpur. OeconT.II.11. det danske Vaaben
med Chr. VH's kronede Navnetræk. ^cW
Tid.^^hl928.M.2.sp.4. 1.3) (nu næppe br.) om
forhold: fyrstelig. *(konge!) bliv din kro-
ned Herkomsts herlig Z\\T\Stub.87.

2) til I. Krone 3. 2.1) (nu dial.) til I.

Krone 3.2, om fugl, hvis hoved har en sær-

lig fjerprydelse, (jf. Kronduerj en kronet
åue.Feilb.(u. 1. krone 2). jf. DSt.1909.62.
2.2) ('poet.) til I. Krone 3.3. *Den brune
Hjort sig bryster

|
Med sin kronede Hat.

Winth.1.160. *Paa den kronede Hjort
|

Jeg lod ham baglænds hinde. sa.EF.228.
2.3) til I. Krone 3.5, i ssgr. som fri-, hel-

kronet, jf. bægerkronet. 2.4) (^j foræld.)
til I. Krone 3.i6, i forb. kronet værk,
kronværk med flere bastionære fronter. Sal.^

XTV.758.
3) til I. Krone 4. 3.1) (1. br.) til I. Krone

4.1. *Ned, ned i Støv, hvad kneiser og
hvad trodser: . . | Hvert kronet Spiir, og
alle høie Taarne.PaZ3f.FJJ.5i5. jf.: *Et
Drømmeslot, som høit i Skyen svæver,

|

Et Feepallads, et kronet Sommertelt (o:

om Rosenborg slot). Heib.Poet.VI. 246. 3.2)

(forst. ell. poet.) til I. Krone 4.14. *en kro-
ned Rad,

I
Af Skovens unge Børn (o:

træer). Ew.(1914).11.22. høje, slanke ege,
mere retlinede og regelmæssigt kronede
end vore. NAJensen.Ventetider. (1926). 93.

•Endelig seer jeg dig atter, grønkro-
nede Skovl Eostr.SpT.1.8. (Krim-lindens)
Væxt er højkronet, ægformet, meget
tæt. NatTid.^Viol899.M.Till.6.sp.4. *en Lau-
re

I
Stærkstammet, lavstammet, storkro-

net og bTeå.JPJac.(1924).IV.98.
4) til I. Krone 6 (jf. dydkronet); især til

I. Krone 6.3, om tidsrum: rig paa glæde,
lukke. En kronet A\åeT.Langebek.Lex.K345c.

IJ
nu kun i udtr. have sine kronede

dage, leve sorgfrit, lykkeligt. Moth.K354.
•Herren er liflig og eiegod, | Christne
har kronede Dage. Grundtv.SS.1.297. som-
me Folk har deres kronede Dage, og An-

dre knap Salt til et Æg.sa.Myth.217. Wied,
GP.47. Aakj.VB.2.36.

5) (jf. I. Krone 1.8, II. krone 7) f „kro-
ned-éd . . en ed, som aflegges til tinge,
med opragte fingre." Moth.K355.
Krone-tag, et. [4.i4] (forst.) om træ-

kronerne, naar de gaar sammen og ligesom
danner et tag. ForstO. EowardGrøn.SF.52.
-træ, et. se Krontræ.

10 Kron-fals, en. [4.ii] (vet.) fure ml.
kronbæltet og læderhudskronen paa en heste-

hov. Grunth.Besl.26. -fistel, en. [4.ii]

(1. br. Krone-. MG ). (vet.) om (hovsygdom,
kendetegnet ved) fistel, som har sit sæde i

ell. oven for kronen paa hoven. Viborg.EY.
73. LandbO.IIl.229. -flig, en. [3.5] (bot.)

om (hvert af) de fire stykker ml. ret dybe
indsnit i kraven (i den sambladede krone).

Lange. Flora. XLIII, -fordrer, en. [I.2]

20 (nu næppe br.) d. s. s. -prætendent. Wand.
Mindesm.1.49. VSO. -fngl, en. [3.2] (nu
næppe br.) d. s. s. -trane. Funke. (1801).I.
184. -g^aard, en. {ænyd. kron(e)gaard;
hist.) (fæste)gaard, tilhørende kronen (2). A
Eeise.FamilienRosenkrantz. III. (1882). 275.
den kongelige Bryde, der styrede en af

de smaa Krongaarde. KrErsl.DM.4. -final-

le, en. [3] (fagl.; jf. -galæblej plantesyg-
dom, foraarsaget ved angreb af bakterien

30 Pseudomonas tumefaciens. Gartner-Tidende.
1915.267. -galæble, et. [3] (fagl; jf.
-gallej en slags galæble, der øverst har en
krans af vorter. SaL^IX.391. -gesims,
en. [3] (bygn.) d. s. s. Kransgesims. Stilart.

59. -glas, et. ('Krone-. SaVIX.769). (efter

eng. crown-glass; fagl.) kalknatronglas, egl.

brugt til vinduesruder, nu især til kikkert-

linser; vinduesglas, fremstillet af en hul glas-

kugle, der er glattet ud. Briinnich.M.40.
40 RUss.U.182. Eeegaard.Astron.65. Bille-Top.

17.

krongie, v. se krangle.
Kron-gods, et. (sj. Krone-, jf. MO.).

1) [2] {glda. cronægotz (EarsysselsDiplo-
matarium.(1893).83)) gods (landejendomme),
der tilhører kronen; domæne (jf. Elron-ejen-
dom, -jord, Kammergods 2, Konge-gods,
-lev;. Moth.K352. KrErsl.DM.23. LandbO.
1.564.

II
(1. br.) billedl. Brandes.X.445. (Mi-

50 chelangelos) Krongods er det Sublime, sa,

MB.3. 2) (jf. Kxon- sp.445^^^-; nu næppe
br.) betegnelse for særlig god varesort. dette
Tin er ikke Krongods. 750.0/. -t\n).D&E.
-gren, en. [4.i4] (gart.) om (hver af) de

grene, der danner et træs krone (jf. -kvist).

EavebrL.''287. Eaven.l925.64.sp.l. -gnid,
et. (nu sj. Krone-. VSO. MO. OpfB.^VII.
334. se ogs. u. bet. 1). t) [I.2] (sj.) om konge-

krone olgn. (jf. Hovedguld;. *Engelen, som
60 Han udsendte, I Tog mig (o: David) fra

min Faders Faar, |
Salved' mig til Stort

at vente:
|
Krone-Guld i Kongens GaardI

Grundtv.SS.II.167. 2) [5] dels (foræld.) om
guld, der skulde holde 21 karat (mods. Du-
kat- ell. Rosenobelguld;; dels (nu 1. br.) om
18 karats guld. Moth.KS52. deres Guld har
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jeg, i disse Dage, ogsaa seet en Prøve af.

Det kom mig langt slettere for, end det
ringeste Kronguld.Gram.^reve.^05. Funke.
(1801)JIJ.379. Sal.Yin.122. -hammer,
en. [1.2] (foræld.) en med en krone i stemplet

forsynet hammer, stemjoelhammer, hvormed
de i kongens skove udviste træer stempledes.

Moth.K352. Forordn}''U1781.§18. Bornh.
Samlinger.X.(1916).88. -hejre, en. [3.2]

V (nu næppe hr.) d. s. s. -trane. Kielsen.

Éaturhist.ll.(1809).302. -hind, en. [3.3]

(jæg.) krondyrets hun. Schand.IF.250. Bogan.
II. 147. EKomerup. HedeZoner. (1909). 88.

-hjort, en. [3.3] (f Krone-. ReynikeFosz.
(1747).426). hjorten Cervus elaphus L., hvis

han har et stort gevir (jf. -dyr 1); ofte spec.

om hannen (egl. om han m. flere ender paa
geviret (jf. I. Krone 3.3;. YSO. jf. -hind ).

Moth.K353. OFMull.ZoolPr.5. Winth.HF.
303. BøvP.I:213. -hjnl, et. [3] (ogs. Krone-.
OrdbS.). hjul, hvis tænder staar lodret

paa hjulets flade (jf. -drev^. Moth.K353.
GFUrsin. Om Uhre. (1843). 60. FolitiE. Ko-
sterl}VVnl925.2.sp.2. -idiot, en. [6] (vulg.;

1. hr.) stor idiot; døgenigt. HjælpeO.608.
Kronik, en. [kro 'nip] (tidligere (efter

ty. chronik; m. tryJc paa 1. stavelse: Oehl.

L.I.264). flt. -ker. {jf. glda. chronica (Mand.
119); fra fr. chronique (jf. ty. chronikj, lat.

chronica, gr. chronikå (biblia), n. flt. af
chronikos, henhørende til tiden, afl. af chro-
nos, tid; egl. sa. ord som kronisk og Krønike;
//^.Kronologi) 1) (hist.; nu 1. hr.) en efter
tidsfølgen ordnet historisk fremstil-
ling (uden forsøg paa at sætte begivenhederne
i sammenhæng, aarsagsforbindelse med hin-

anden), gamle Lover, Croniker af Landet,
beskrevne Domme. Pflug.DP.558. Flynder-
borg, hvis Voldsted sees endnu, og alle-

rede 1288 forekommer i Chronikerne.
EPont.Atlas.II.271. *(Kalundborgs krønike
blev) opofret Ildens Gud . . | De tvende
Byens Fædre stod og saae | Med megen
patriotisk Fryd derpaa,

|
Mens Røgen af

den brændende Kronik . .
| Dem begge

to stak ondskabsfuld i 'Næsen. Bagges.L
179. SaUXlV.749. 2) uegl. 2.1) CO beret-
ning ell. meddelelser om en række fore-
faldne begivenheder, uden hensyn til tids-

følgen, især fra daglig- ell. privatlivets om-
raade (ofte om meddelelser af indiskret ka-
rakter, forargeligt indhold).

\\ (jf. ty. skanda-
lose chronik; efter fr. chronique scanda-
leuse; i den fr. form ogs. alm. brugt paa
dansk, fx. Rahb.E.V.34. Schand.SB.128) i

forb. (nu sj.) skandaløs kronik, den
ædle Videlyst, hvis Genstand er skanda-
løs Kronik. Grundtv.Udv.1.269.

|j abs. (disse
romaner) giver mest en Art elegant Kro-
nik af „Selskabet". y7ed.jB.584. Jeg har
jo nu siddet i Rom saa mange Aar, at
jeg staar halvt udenfor Galiziens adelige
Kronik fra de sidste Asntier. EmilRasm.
PB.17. (gadeviserne giver) i rimet Form ..

en Fremstilling af opsigtvækkende Be-
givenheder i Indland eller Udland, især

hørende til Døgnets Kronik. Sal.VII.401.
2.2) artikel i avis ell. tidsskrift, egl. omhand-
lende nyt fra et bestemt omraade; nu især

om artikel i et dagblad (som regel af op-
lysende ell. ræsonnerende art og oftest skrevet

af en ikke til bladets redaktion hørende per-
son), trykt i feuilletonen. For at kunne
leve i Italien havde jeg aftalt med „Vort
Land" at sende en ugentlig Kronik. Jørp.

io Liv.V.156. siden 1886 skrev (P.Hansen)
i mange Aar Kronikker i „Nationaltiden-
de". CSPet.(Biogr.Eaandleks.I.(1920).688).
Kronikør, en. [kroni"kø-V] flt. -er. {fra

fr. chroniqueur; afl. af Kronik) person, der
skriver kronikker. 1) (1. hr.) til Kronik 1:

d. s. 8. Kronist. (Plutark fortæller) at Jor-
den ved de forraadnede Lig og ved den
om Vinteren derpaa faldende stærke Regn
var bleven saa frugtbar at den det næste

20 Foraar gav en ganske overordentlig rig
Afgrøde. Kronikøren tør dog ikke gaa i

Borgen for at Mennesker er en god Gød-
ning. J7Jews.CT.^75. 2) (fagl.) til Kro-
nik 2.2 (jf. Feuilletonist;. Aller.III.365. jeg
(blev) Kronikør og Kritiker i forskellige
Ugeblade og Månedsskrifter. E Skram.
(Tilsk.1924.1.42). I Redaktionen har Travl-
heden naaet sit Maximum . . En Kroni-
kør konfererer vidtløftigt med Faktor. Cav-

30 ling.RS.10.

Kroning^, en. 1) vbs. til II. krone; fx.
i flg. anv.: t.l) (højtid.) til II. krone l.i.

(OehLs) Kroning i Lunds Domkirke. Arent-
zen.AO.431.

II
(foræld.) om en felbereder-

svends optagelse i lavet. CNyrop.Éaandv.48,
1.2) til II. krone 1.2. Eolb.I)E.II.16. Eeih.
Poet.II.247. SaUXIY.749. 1.3) (jf. I. Krone
4.16 samt bet. 2.i) ^ forhøjelse af et

brystværn med faskiner (under storman-
40 greb). MilTeknO. \\ hertil Kronings-faskine

(smst). 2) konkr. 2.1) {efter fr. couronne-
ment; jf. bet. l.s) ^ d. s. s. Glaciskroning.
MilTeknO. SaVIX.751. 2.2) (jf.ll.krono
5; med.) om modermunden, naar den un-
der fødselen kransformigt omslutter en fo-
sterdel (især hovedet). Busch. Fødselsviden-
skaben.(overs.l838).175. Naar den forlig-

gende Del af Fostret, og navnlig Hovedet,
staar med sit største Omfang i Modermun-

50 den, siger man, at det staar i Kroningen.
AStadf.J.75. Kronings-, i ssgr. især af
Kroning 1.2, fx. (foruden de ndf. medtagne)
Kronings-akt,-ceremoni, -dag, -digt, -dragt,

-gilde, -højtid, -pokal, -taffel, -tog. -da-
ler, en. (foræld.) mønt (daler), der præ-
gedes i anl. af en fyrstes kroning (jf. -mønt^.
VSO. MO. -ed, en. (jf Kongeed; foræld,

ell. om udenl. (eng.) forhold). BerlTid.^^h
1833.2.sp.l. I Midten af 18. Aarh. havde

60 Kroningseden samme Indhold som Kon-
geeden. ;S'aZ.''ZJ7.750. -faskine, en. se

Kroning 1.8. -fest, en. fest. i anl. af en
fyrstes kroning. Eolb.DE.II.69. 'Kongen
er klædt som til Kroningsfest,

|
Issen oe-

dækkes af Guldets Hvælv. Ploug.lI.60. bil-

ledl.: *den gode Smag | Har vel Høihel-
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ligdage , Kroningsfeste. Bagges. III. 122.
-Kaabe, en. kaabe, som bæres af fyrsten

ved kroningshøjtiden fj/.Kongekaabej. Blich.

(1920).VL250.Holst.D.II.51.Aarb.l921.219.
-meualje, en. medalje, fremstillet i anl.

af en fyrstes kroning. StBille.Gal.I.12. Stats-

kalender.1928. 15. -mant, en. (foræld.;

jf. -daler;. YSO. MO. -Tin, en. (foræld.)
om vin, som undertiden uddeltes i anledning

af en kroningsfest. Sal.X.1104.
kronisk, adj. ['kro-'niS(7] intk.og adv.

d. s. ell. t -t (JCLange:B.3S9). {Jf. ty. chro-
nisch, fr. cronique; af lat. chronicus, gr.

chronikés, henhørende til tiden; egl. sa. ord
som Kronik) 1) (især med.) om sygdom:
som har et langvarigt forløb (tidligere

især: forløber i mere end 4 uger; mods. akutj;
uden for fagl. spr. ogs. undertiden: uhel-
bredelig, nogle Betragtninger over de
besynderlige chroniske Sygdommers Na-
tur, og hvorledes de skal fordrives. LTid.
1 742.603. Metzger.Medicina ruralis.'^ (overs.

1797).17. de erhvervede psykiske Defek-
ter, der saa ofte skyldes kronisk Alkohol-
isme. Æ'PonLJ2e<sme£Z.I.55. 2) (oftest spøg.)

overf. Naa, lille Gerda, skal vi saa se at

faa Ende paa al den Fornærmethed, —
Tilstanden lader jo til at blive kronisk.
Men det bliver mig for stramt efterhaan-
åeii.SvLa.FruG.21. kronisk og uhelbre-
delig UngksLTl.DagNyh.^yi 1921.5. sp.2. to
kendte „kronisk Arbejdsløse" . . sad
paa en Beværtning og nød Spiritus til

Overm^Bl. smst.'^Viil921.10.sp.l.

Kronist, en. [kro'nisd] flt. -er. (fra ty.

chronist, nylat. chronista; afl. af gr. chro-
nos, tid, se Kronik; hist.) forfatter af
en kronik (1); kronikør; krønikeskri-
ver. Den lybske Kronist vil selv ikke in-

destaa for Samtalens Virkelighed. CPalM.
0.426. ADJørg.I.409. LongobardernesKro-
nist Paul Diakonus. VVed.H.360.
kronje, v. se kronne.
Kron-jord, en. [2] jordegods, der til-

hører kronen; krongods. Verdenshist.V.267.

-jurist, en. [2] (jur.; om udenl. forhold)
jurist, der er regeringens raadgiver i van-
skelige folke- ell. statsretslige spørgsmaal. S&B.
nogen Tid efter lod (Bismarck) Preussens
„Kronjurister" undersøge Spørgsmaaletom
Arveretten til Hertugdømmerne. Rosendal.
D.IL2. yVed.B.231. -juvei, en. [2] om
juveler, der tilhører en stat og tjener til

smykke for fyrsten og hans familie ved fest-

lige lejligheder; ogs. om insignier, regalier,

der er besat med saadanne juveler. MO. stor

Kroningsprocession med Fanfarer, Tron-
himmel og Kronjuvelerne. Brandes.IX.173.
|l billedl. (jf. Juvel 2). *Af Shakspear' fin-

des kun Macbeth og Hamlet,
|
Dog det

er Kronjuveler, rige Sk2itte.ÉCAnd.X.15.
(folkeviserne) der sammen med Holbergs
Komedier og Andersens Eventyr er Kron-
juvelerne i den danske Poesi. YilhAnd.
FM.153. -jyde, en. [2] person, hjemme-
hørende i egnen ml. Aarhus og Randers (vel

egl. om beboerne af de derliggende krongod-
ser); ogs. undertiden om ægte jyder i al alm.
*I Sejhed fra Ejder til Donav og Rin

| Ej
Mage til Kronjyden findes. Grundtv.PS.
VII.343. HCAnd.II.8. *JyUand, Jylland,
hvor Kronjyden bor, | Aaen sig snor,

|

Lyngen den gror! Cit.l860.(FolketsSangB.

57). Helten i „E Bindstouw" er Rasmus
Owstrup paa „Messingjens". Denne Kron-

10 jyde er vistnok den renest mandige Skik-
kelse, som den danske Kunst ejer. Vilh

And.N.92. Krist.0rdspr.495. -jy(d)8k,
adj. [2] (1. br.) adj. til -jyde. en gammel
Adjunkt (der) aldrig kom bort fra sin med-
fødte kronjydske Dialekt. Schand.F.26.
-jærn, et. [I.2] (nu næppe br.) en slags

fint stangjæm (stemplet m. en krone). VSO.
MO. -kalT, en. [3.3] (jæg.) krondyrets unge
(uden hensyn til køn; jf. Hind-, Hjortekaiv^.

20 OrdbS. -kirtel, en. [3.4] ('Krone-. Skand
LittSkr.1812.123). (anat.,nu næppe br.) d.s.s.

KoglekirteL BiblLæg.1813.183. -knogle
ell. -knokkel, en. [4.ii] ("Krone-. Viborg
&Neerg.HB.48). (nu næppe br.) d. s. s. -ben.
VSO. t -knnde, en. (vet) nerveknude i

hestens bughule. Viborg&Neerg.HB.48. -ko-
loni, en. [2] (polit.) en af kronen (staten) helt

igennem direkte styret koloni. SaUXlV.751.
-kræver, en. [I.2] (sj.) d. s. s. -præten-

30 dent (jf. -fordrerj. CatharinalTsMemoirer.
(overs.l859).rii. -kvist, en. [4.u] (gart.)

kvist i et træskrone (jf-gren). ILavebrL.^286.
-land, et. [2] 1) {efter ty. kronland; po-
lit) landsdel, provins, der hører under kro-

nen; især om de landsdele, der var samlede
under den østrigske kejsers scepter. MO. SaU
XIV.751. 2) (jf. eng. crown-land; 1. br.)

krongods; domæne. Brandes. VI.116. NMøll.
VLitt.II.10. billedl.: Er Byrons Kronland

40 den ulykkeligt eller ensomt Elskendes
Kval, saa er Shelleys, som man ser, den
lykkelige Elskovs Smerte. Brandes.V.433.
-led, et. [4 11] (anat., vet.) leddet ml. kode-

og kronben hos hovdyrene. Viborg.HY.72.
Landbo.111.229. -len, .en. [2] (1. 6r. Krone-.
MO.) (hist.) len, hvis lensherre er den rege-

rende fyrste (jf. -vasalj. Rothe.NordensStats-
forfatning.I.'(1781).337. 1423 var Eskebjærg
et Kronlen. Trap.*IV.462. -lilje, en. [3]

50 ^ \) f kejserkrone, Fritillaria imperialis L.
JTusch.303. Moth.K353. 2) (1. br.) krans-
lilje, Lilium martagon L. (jf. kærligheds
krone u. I. Krone l.i). Flora.[ca.l846].34.
OrdbS. 3) (bot; nu 1. br.) især i fit., om
(planter af) liljefamilien, Liliaceæ, ell. om
særlig gruppe tnden for denne familie. Dre-
jer.BotTerm.254. EPetit.Botanik.(1845).57.
JHartz. Botanik for Apoteksdisciple. (1905).
120. -læder, et. [I.2] (garv.) navn paa

60 en slags læder, der fremstilles ved en kom-
bination af hvidgarvning og semsgarvning.
SaUXVI.214. -10|;n, en. [6] (sj.) stor,

grov løgn. VVed.(Tilsk.l897.85). -los, adj.

i^krone-. se u. bet. 1). 1) (sj.) som er uden
krone (I.2) ell. fyrstemagt. Printzen . . maatte
begive sig Krone-løs til Frankerige. Holb.
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Intr.1.515. 2) [3.5] (hot.) om j)lante: hvis

blomst mangler krone (apetal) ; substantivisk

(i flt) tidligere brugt om de tokimbladede
planter, hvis bioster kun er enkelt, grønt og
uanseligt. Rostr.Flora 1.95. -mast, en. [2]

(foræld.) naaletræstamme af saa betydelige

dimensioner, at den kan anvendes til maste-
træ i større skibe (vel egl. : paa de kgl. værf-
ter). Sal.X.1106. -mont, en. se Kronemønt.
kronne, v. ^kronni(e), kronje. Blich.

EBindstouw.(1842).37. Feilb. jf. ndf. —
krune. Moth.K368. krunne. Viborg.HY.86.
krunni(e). MDL. krun(ne)re. Krunneren.
Viborg.HY.35. — krynne. AndNx.S.93.
krønne. MDL. Esp.196. Feilb. (u. kronniej.
krønni(e). smst). -ede. {sv. dial. kron(n)a;

jf. nt. kronken, mnt. kronen samt dial.

skronne, vrinske, le højrøstet (Feilb.); vel

lydord; dial.) 1) om dyr; dels om hest:

vrinske, især i forventning om foder;
dels om hingst ell. vædder: ved visse lyde
give udtryk for parringslyst. Moth.
K368. en Lyd . . noget lig en Hestes
KTonien.Blich.(1920).X VII.195. De to Røde
(heste) vendte raskt de kloge Ansigter om
mod den Indtrædende og kronnede. Aakj.
PA.3. Feilb. uegl. (jf. bet.2): „kvLnde ån
ikke springe over til æ Brugsforening og
faa os lige en jenle Flask' Brænd'vin." De
andre kronnede af Bifa\å.Aakj. VB.196. 2)
om person: rømme sig, knyste, smaa-
hoste olgn. Esp. 196. Rietz.360(skaansk).
Drengen blev ikke ligefrem syg efter Va-
deturen, men fik en underlig krynnende
Hoste, der ikke vilde fortage sig igen.
AndNx.S.93.
Kronologi, en. [kronolo 'g i-'] (fra gr.

chronologia, afl. af cfironologos, bereg-

nende tiden, af chronos, tid, og légein, be-

regne; jf. kronologisk samt Kronik, kronisk)

|) (f^ff^-) beregning ell. inddeling af tiden,

især (hist.) m. h. t. historiske begivenheders
rækkefølge; tidsregning; ogs. om den viden-
skab, der studerer disse forhold. (Huitfeldts
Danmarkshistorie) kand ansees som en
Samling af Diplomata tilligemed en Chro-
nologie, men ikke som en ordentlig Hi-
storie. Holb.DHI.)(3r. Nautisk Chronolo-
gie. Maaden at finde Gyldentallet, Epact,
Maanens Alder, Skudaar o. s. x. Harboe.
MarO. Geognosiens Chronologie blev først
skabt af Werner, thi han viiste, at der
gives et Princip i den Maade, hvorpaa de
forskjellige Bjergmasser ere forenede, som
tillader at bestemme deres Aldersfølge.
GForchh.DG.9. Tidsregning. En kort Over-
sigt over Kronologien. JohsSteenstr.(bog-
titel.1908). efter den jødiske Chronologi
er det almindelige regelmæssige Aar et
synodisk Maaneaar, 354 Dage la,ngt.Meyer.^
165. 2) GJ om begivenheders (rette) rækkefølge
i tid; tidsfølge. *Siig andre, som i Paars
Chronologien leeder,

|
Siig kun paa mine

Ord, at det ey andet heeder,
| End med

en Liimstang gaae, og giøre sig til nar.
Holb.Skiemt.C6v. I Fru Brun's Efterret-

ninger er der nogle smaa Urigtigheder
i Henseende til Chronologien. KMRahb.
(Tilsk.1918.II.496). Beretningen er øjen-
synlig ganske tilforladelig. Kronologien
er i Orden og Enkeltheder kan kontrol-
leres. iV^^«<røm.^0.i8i. jf.: et Festmaaltid,
ved hvilket de syv Vise — iøvrigt paa
Trods af al Kronologi — laa tilbords sam-
men. FrPoulsen.DG.100. kronologisk,

lio adj. [krono'lo'qis^, 1. br. -gis^] {jf. ty. chro-
nologisch; afl. af Kronologi; især fagl.)

adj. til Kronologi 1-2; især: ordnet efter

ell. i overensstemmelse med tidsfølgen. *En
(kritiker) sat sit lærde Glass for Chrono-
logisk øye, |

Fant fleere Hoved-Feyl end
Knapper paa sin Trøye. Holb.Skiemt.C6*'.

historisk og chronologisk Beviis for, at
Moses ikke er Forfatter. Balle.Bib.1.4. den
hidtil saakaldte „chronologiske Samling

20 paa Rosenborg Slot" . . skal benævnes „de
danske Kongers chronologiske Samling
paa Rosenborg Slot". Resomi2l858. Ind-
skriften . . indeholder (ikke) nogensom-
helst chronologisk Angivelse. Scharling.
Reisestudier.(1892).138. kronologiskfejl
olgn., spec: anakronisme. *X. tar Papiret
fat, vil censurere Bøger,

|
Seer Chrono-

logisk Fejl end i Per Paarses Bøger. Holb.
Sat.I.B3^. vAph.(1759), faa og ubetyde-

30 lige kronologiske Urigtigheder. FAHeib.
E.x. kronologisk orden, (rette) række-

følge efter tid; (rette) tidsfølge. Langebek.
Breve.138. derfor vil jeg nu i Historien
gaae frem med chronologisk Orden. Blich.

(1920).X.68. *Det Hele, som kun et Frag-
ment er vorden, | Meddeles her i chro-
nologisk Orden. PalM. V.364. Brandes.J.54.
kronologisk tabel, (hist.) historisk ta-

bel, i hvilken begivenhederne er ordnet efter
40 tidsfølgen. Jeg forfattede en kronologisk

Tabelie over alt det mærkværdige der var
foregaaet i Europa, fornemmelig i Fran-
krig, i Aaret 1805. PAHeib.E.109. Meyer.

^

165.

Kronometer, et. [krono'me-'fZar] flt.

-metre ell. (1. br.) -metere. Qf. ty., eng. chro-
nometer, /r. chronométre; af nylat. chro-
nometrum; dannet af gr. chronos ^ tid (se

Kronik osv.), og métron, maal (se Meter,
50 Barometer, Termometer)) egl. (ur.) om en

slags uro-ure med meget fin gang (krono-

metergang), først konstrueret 1728 (jf.Halv-,
Helkronometerj; spec. ^ om et til skibs-
brug særlig konstrueret ur med meget
nøjagtig gang og lidet paavirkeligt af skibets

bevægelser, temperaturforandringer, elektriske

strømme olgn.; ogs. (dagl., spøg.) om lom-
meur i al alm. JBaden.FrO.55. Søuhrene
eller Chronometerne. GF Ursin. Om Uhre.

60 (1843).101. StBille.Gal.1.4. OpfB.UI.291.

II
hertil (fagl.) Kronometer-gang (OpfB.^II.

286), -laas (laas, der er sat i forb. m. et ur-
værk og kun kan aabnes til bestemte tider.

OpfB.WII.204), -mager, -(ur)værk samt ^
Kronometer-journal (journal, hvori krono-
metrets stand, gang m. m. opnoteres. Scheller.

XI. Rentrykt »/< 1929 80
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MarO.), -kasse, -længde (længden, udregnet

efter klokkeslættet. Larsen.), -skab, -stand (af-
vigelsen ml. det virkelige klokkeslæt og det,

kronometret viser. TeknMarO.).
Kron-papir, et. [I.2] (nu næppe br.) 1)

en slags papir med en krone som vandmærke.
VSO. 2) papir, hvori der er indtrykt stempel-

mærke (med rigsvaaben og krone); stemplet

papir. Moth.K353. VSO. -peter, subst. [I.2]

['kro()n-] (dagl.) spøg. omdannelse af -prins.

Kronpeter (sendte) Bud til Lange, at han
endelig maatte opføre „Gienboerne**. Cit.

1846. (Mantzius.MF. 92). Blækspr.1926.10.

-platting, en. [3.9] ^ betegnelse for en,

særlig slags platting, der mest anvendes til

pynt. KuskJens.S0m.47. -podning:, en. [3]

("Krone-. MO. jf. VSO.). (gart., nu næppe
br.) en slags barkpodning, hvorved 3-4 kvi-

ste (kan) indpodes i en rundkreds paa en
stamme. Fleischer.IlB.318. -prins, en.

['kro()n-] {ænyd. d. s. (1693: Kalk.Y.618,
1695: KbhDipl.VII.461); tidligere brugtes

titler som prinsen, den kgl. prins, hans kgl.

højhed prinsen, arveprinsen; vistnok fra
<y. kronprinz) 1) den prins, der er nærmest
arveberettiget til tronen efter den regerende
konge; tronfølger (jf. Arveprinsj; især om
den regerende konges ældste søn. Anno 1647
døde Christianus V Cron •Fnnåsen. Holb.
Intr. 1.680. Bagges.NblD.22. Kronprinds
Christian (o : den senere Chr. V). JPJac.
(1924).1.201. Statskalender.1928.15. jf.:
Herr Christian, Arve-Cron-Prints til

Danmark og Norge (d: Fr.V's førstefødte

søn, 1745-1747). Wadsk.PrChrist.Ar. || hertil:

Kronprinsflaget hejses paa Stortoppen
af det Skib, hvor Kronprinsen er om Bord.
SaUV.766. 2) (I br.) betegnelse for den, der
har skudt næstbedst i skiveskydning. HCAnd.
111.185(se Arveprins 2 sluin.). CP -prin-
selig:, adj. til -prins. Cap. I. handler om
Deres Majestæt Kongens Friderici Wil-
helm! Fødsel, og Kron-Prindselige Aar.
LTid.l736.34. Goldschm.BlS.III.233. Kron-
prins Carol var Politiker. Men han var
ogsaa Kvindeelsker. Og heraf en fort-

løbende Række kronprinselige Skandaler.
PoU^h 1927. 3. sp. 5. -prinsesse, en.

['kro()npren|Sæsa ell.(alm.) kronpren'sæsa]
{ænyd. d.\ i bet. 1: Cit.l695.fKbhl)ipl.VII.
462)) 1) (foræld., i Danmark til 1829) en
regerende konges ældste (ugifte) datter. vAph.
(1772).III. Bagges.IV.123.V.175. Prinds
Frederik Ferdinands og Kronprindsesse
Carolines Ægteforening (1829). Oehl.XXI.
329. MO. 2) kronprinsens gemalinde. Rost-
gaard. (KomGrønneg.I.lO). Bagges.IV.193.
8al.^V.766. -prins-regent, en. (emb.)
en under kongens sygdom, fravær osv. rege-

rende kronprins. Brandes.F.108. JWerner.
CWDuntzfelt.(1927).22. -prætendent,
en. [I.2] (nu 1. br.) person, der gør krav paa,
stræber efter kronen; tronprætendent (jf.
-fordrer, -kræver;. LTid.1746.480. Ing.EF.
11.114. uegl.: Hilset med en Afskedssang
i „Athene" af den nu og da som Kron-

Srætendent opstillede Ingemann, drog
•ehlenschlåger ad Paris til. Arentzen.AO.

376. Drachm.D.68. -raad, et. [2] om udenl.

forhold: statsraad (ministerraad), hvori und-
tagelsesvis statsoverhovedet (og undertiden ogs.

andre personer uden for ministrenes kreds)

deltager, i Athen har (der) været afholdt
et særligt Kronraad, i hvilket ogsaa de
tidligere Ministerpræsidenter deltog. -BeW

10 Tid.^l%1915.M.1.8p.3. Slottet i Pless, hvor i

Efteraaret 1916 et Kronraad besluttede den
uindskrænkede U-Baadskrig. NatTid.^Vi
1929.M.13.sp.6. -rabarber, en. [3] (fagl.)
en slags rabarberrod, der faas af Éheum
palmatum var. tanguticum. SaUX.lX.808.
-rage, v. [3.4] vbs.-nmg (Sal.XVII.549).
{ænyd. krunrage) 1) rage alt haar af ens

hoved (YSO.) ell. (især; om forhold i den
katolske kirke) rage haaret af issen (ved ton-

20 sur); ogs. (dagl., spøg.): klippe ens (hoved)-
haar tæt af. *Kron-raget munk. Sort.Poet.

60. Kong Erik lod Kronrage de Danske
Fanger som Munke.IIolb.DH.II.4o5. (ven-

derne har børster) som Vildsviin, saa en
ærlig Sachser snart kommer til at lade
sig kronrage, naar han er stridhaaret. Jw^.
VS.I.165. *Du tænkte dog ej paa Ton-
suren

I

ørkesløs stod ej din Hu til at staa
|

kronraget, stum i din Celle? Drachm.DS.
30 112.Svedstrup.DeDanskesVej.(1902).66. 2) f

„at slåe en blåe og hloåig.'* Moth.K353.
-rand, en. [4.ii] (vet.) hornvæggens øverste

rand, der er udhulet til leje for læderhud-
kronen. Landbo. II. 659. Grunth.Besl.30.
-rands-ldøft, en. [4.ii] (vet.) en slags

hornkløft, strækkende sig et stykke ned fra
kronranden. Grunth.Besl.144. -raner, en.

[I.2] (jf. -røver; sj.) person, der tilraner

kronen; usurpator. D&H. -rask, et. (j
40 Kron- sp. 445^^; foræld.) en slags fint rask

(s.d.). Moth.K353. KiøbmSyst.IIIl.192. Tro-
elsL.XIV.117. -reg:ale, et. (^sj. -regal;, ^f.

-regal(i)er. [2] næsten kun i flt. (kronrega-
lier) om forsk, symboler paa kongelig magt
(krone, scepter, sværd, æble m. m.), der bæres

af kongen ved særlige lejligheder; rigens kle-

nodier (se u. Klenodie 1). *Aldrig faaer I

Perlen fat;
|
Som et Kron-Regal den bli-

ver
I
I mit Hertugdømmes Skat.Hei6.Poef.

50 11.172. I Edinburgh Castle opbevares
Kronregalierne.-Brawdes.^.^^5. SaU V.768.
-ring:, en. [I.2] (sj. Krone-). 1) ring, der er del

af en krone (fx. om den jærnring, der findes
inden i den longobardiske (guld)krone); især

om den omkr. hovedet sluttende ring. MO. Tia-
raenmed de tre Kronringe straalede omkap
med den slanke gyldne Korsstsiv. SMich.
D0.2O. jf. I. Krone l.i: Guds Søn, med
Naglegab og takket Kronering. JJLoh-

60 mann.Kalkmalerierne iSkiveKirke.(1890).18.

2) (1. br.) om ringdannet hovedsmykke, dia-

dem olgn. MO. jf.: en blaahvid Nordlys-
bue, der ikke blinkede frem i Lys, men
blev staaende som en fast, straaleskydende
Kronring højt oppe paa den stjerneflim-

rende Bimmel. SMich.Æb.ll9. 3)(arkæol.)
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slags (i oldtiden

der er takket

en brugt) svær halsring,

opadtil.HKjær.y0.142. -rust,
en. [3] 2f fælleshetegneLse for de arter af
tvecellerust, hvis hvilesporer i spidsen er for-

synet med en krans af takker ell. horn (Fuc-
cinia coronifera Kleh. og P. coronata (Corda)
Kleb.). Ugeskrift f.Landmænd.4R.I1.(1871).

204. Rostr.Flora.il. 39. LandhO.lII.229.
-r«r, et. (i bet. 2 ogs. Krone-. OrdbS.). 1)

[3.6] (bot.) den nederste, rørformede del af
en sambladet krone (mods. I. Krave 4.7/

Lange. Flora.XLiii. 2) [4.i7] (fagl.) d. s. s.

Kronestykke 1. PolitiE.KosterbV^I%1923.2.
8p.l. -røver, en. [I.2] (sj.) d. s. s. -raner.

Estrup. Yerdens-Historie.(1826).68. -sats,
en. [4.14] (forst., nu næppe br.) d. s. s. -sæt-

ning. VSO. -skade, en. [4.ii] (vet.) skade,

saar, paa hestehovens krone. Abildg.Heste-

&

Qvæg-Læge.(1783).70. -skaldet, adj. [3.4]

(nu 1. br.) skaldet paa issen, kronen (mods.
flenskaldet;. VSO. MO. KliniskOrdbog.

(1921). 222.
II

hertil Kronskaldethed.
KPont.Retsmed.III.150. -skat, en. [I.2]

(ogs. Krone-j. (bibl.) en hyldingsgave, der

var blevet en staaende afgift. Saltdammene
og Krone-Skatten (Chr.VI: kron-skatterj,

som tilkommer os, alt dette eftergive vi

dem fuldt og fast. lMakk.11.35. se ogs. u.

I. Krone 1.2. -skjold, et. [2] (sj.) rigs-

vaaben. det danske Kronskjold med Lø-
verne og Hjerterne. Iw^.PO.2.96. -skrne,
en. [4.17] (fagl.) d. s. s. Krone-bolt. PolitiE.

KosterbU^kl922.1.sp.2. -sknd, et. [4.13-14]

(ogs. Krone-. Grundtv.PS.I V. 345). 1 ) (sj.

)

om skud i toppen af plante ell. træ; topskud.

Dugdraaberne tindrede i Planternes Kron-
skuå.AndNx.DB.180. billedl: *Det (o: Balle
oa Nordahl Brun) var de sidste Krone-
skud,

I
Som nu gik ud,

|
Paa gamle Træ

(o: den lutherske kirke). Gru7idtv.PS.IV.345.

2) O overf., om den ypperste frembringelse;
toppunkt (jf. I.Krone 6). denne Ordination,
som (Birkedal) kalder sin Præstegjernings
„KTOJisk\iå''.ThBloch.BreveomTidensSpørgS'
maal.(1875).42. Hans Digtning havde sat

sit Kronskud. AndNx.MS.43. Stammen
(o: knabstrupperne) gik tilbage . . Det sid-

ste Kronskud var den rødspættede Hingst
„Thor''. LandbO.IIL136. -stilk, en. [3.5]

(bot; nu næppe br.) d. s. s. Blomsterstilk.
Træearter.(1799).327. MO. D&H. -sæt-
ning:, en. [4.i4] ('Krone-. MO.). (forst, nu
næppe br.) det forhold, at et træs vækst stand-
ser, og træet udtørres i toppen (jf. -sats samt
u. 11. krone 3.i slutn.). VSO. -som, en. se

Kronesøm.
kront, (part) adj. se kronet.
Kron-tin, et. [I.2] (nu næppe br.). „kal-

des det beste tin i Danmark.« Moth.K354.
Tode.Kp.l39. MO. -torn, en. [l.i] ^ (nu
kun dial.) kristtorn, Ilex aquifolium L.
JTusch.113.309. Funke.(1801).11.135. Feilb.
11.306. -tran, en. [I.2] (nu næppe br.).

den hvide Grønlandske Tran (o: af hva-
ler) . . kaldes og Krontran paa endeel
Steder. vAph.Nath. III. 613. -trane, en.

[3.2] \. navn paa 2 afrikanske tranearter

med en „krone" paa hovedet, Balearica (jf.

-fugl, -hejre;. Cuvier.Dyrhi8t.I.280. BøvP.
11.418. -træ, et. (ogs. Krone-. Sal.XII.
299). [4.14] (bot., gart.) træ, som udvikler

(velformet) krone, ell. som ved beskæring, ud-
tynding af grenene bringes til at udvikle en
krone. LandmB.III.192. Stammede Kron-
træer og Pyramidetræer. HavebrL.^ 286,

10 Xanthoxylon er en . . smuk Busk, der sy-

nes at bygge sig smukkest som lille Kron-
træ. HavebrL.ni.553. -udvækst, en. [3]

(anat., vet.) krogformet forlængelse af albu-

hovedet hos husdyrene. Processus anconæus.
SaUI.429. -vasal, en. [2] (jf. -len; hist)

lensmand, der havde sit len umiddelbart afkro-
nen. Recke.SB.151. Sal.^XIV.758. -vidne,
et. 1) [2] {efter eng. crown-witness; især

om eng. forhold) egl. et af statsmagten frem-
20 skaffet vidne mod den anklagede; strafskyldig

person, der ved løfte om straffrihed ell.penge-
belønning optræder som vidne mod sine med-
skyldige. LMoltke.Dick.XXIV.102. BerlTid.
^ya913.M.2.sp.6. 2) [6] (L br.) vigtigste vidne
i en sag; hovedvidne. Pol.^l\1911.3.sp.5. smst
^^/il926.1.sp.5. -vikke, en. [3] ^ navn paa
slægten Coronilla L. af de ærteblomstrede (jf,
-ært 2 og Kronedragerj. Kjærbøll.FB.155,
Aller.II1.36 7. -vildt, et. [3.3] (jæg.) især

30 koll, om krondyr, kronhjorte. HaUager.36.
Blich.(1920).XVIII.126. Bogan.II.20. bil-

ledl.: *Englands Drot er nu et jaget Kron-
vildt. i2ec/ce.^5.i54. -værk, et. [3.i6] ii

(foræld.; jf. kronet værk u. H. kronet 2.3)

udenværk, hvis befæstningsfront støder sam-
men under en stump vinkel og bestaar af to

halve og en hel bastion, som er forbundne ved
kurtiner. Moth.K354. Ved Kronværket,
foran Rendsborg, stode danske Soldater.

40 HCAnd.XII.335. MilTeknO. SaUXIV.758,
Ij

dobbelt kronværk, værk med tre

forsk, befæstningsfronter, befæstede som et

alm. kronværk; dobbelt krone. MilTeknO. Sal.^

XIV.758. -ært, en. [3] ^ 1) (nu 1. br.)

varietet af have-ært, hvis blomster er skærm-
formet samlede i spidsen af den høje stæn-

gel, Pisum sativum var. umbellatum. VSO.
JTusch.172. MøllH.V1.292. 2) d. s. s. -vikke.

Raunkiær.Flora.*(1922).l 92.

50 I. Krop, en. [krwi] Høysg.AG.137. flt

-pe ell. (nu kun diål.) -per (Holb.Tyb.lt.l.

LTid.1744.299. JPJac.1.84. Kort.159). (æda,

d. 8., SV., no. kropp, oldn. kroppr, mnt. krop

;

jf. n.-HI. Krop samt I. kroppe, I. kroppet)

1) om (del af) det menneskelige og
dyriske legeme. I.I) den i reglen centrale

og forholdsvis tykke del af menneskers og
dyrs legeme, hvorpaa lemmerne og
hovedet er fastsiddende; Truncus (if.

60 Bag-, For-, Over-, Underkrop;,* ogs. (m,
overgang til bet. l.s) om samme del af et lig.

Dagons (0: gudestøttens) Hoved og begge
hans Hænder laae afhugne paa Dørtær-
skelen, kun Dagons Krop stod der endnu.
lSam.5.4. Holb.Ul.II.3. (glenten) har en
guul Voxhinde og et hvidt og sort stri-

80*
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bet Hoved. Kroppens Farve er rødbrun
med mørkerøde Pletter. Kielsen.Naturhist
II.(1809).112. At skille Hovedet fra Krop-
pen. MO. *Af Hoved, Arme, Been og Krop,

|

Af alt blev kun tilbaffe
| En Askehob!

Bastian.Nr. 6. 7. Kontorchefen med sit store

Hoved paa en lille Krop. KLar8.DM.70.
Skelettets Dele laa samlede, men de en-
kelte Knogler og da særlig Kroppens var
delvis iovbvddnåXQ. StSprO.Nr.117.59. 1.2)

om indbegrebet af(ell. den helhed, der udgøres

af) alle et menneskeligt ell. dyrisk væsens ydre

og indre (materielle) dele; legeme (naar
talen er om dyr, anvendes næsten udeluk-

kende Krop; m. h. t. mennesker bruges (uden

for særlige faste forb.) baade Krop og Le-
geme, men det sidste ord er „finere", mindre
anstødende; jf.: brugt om det menneske-
lige Legeme er Ordet Krop altid plat, og
tilhører nærmest Almuesproget, der kun
sjeldent bruger Ordet Legeme. Eller det
bruges i det ædlere Foredrag med en for-

agtelig Bibetydning . . Eller Ordet bru-
ges for at give Stilen en vis Djervhed.
Levin.KS.9S). min heele Krop skielver.

Holb.llJ.lV.2. Hans afhuggede Hoved
(blev) med den øvrige Krop . . stædet til

Joråe. Engelst.Wien.419. *Der var en Tid,

da jeg var meget lille, |
Min hele Krop

var knap en Alen lsLng.Bagges.IV.27. *Kat-
ten . .

I

Med sagte Knurren Kroppen dovent
strækker. PalM.IV.14. *Tulte var en Hø-
ne,

I
saa skjøn, saa skjøn af Krop. Blch.I.

31. *jeg (vil ikke) bede en Pige . . om at

vaske sin nittenaarige Krop. JVJens.Di.56.

II
om legemet som sæde for (legemlig) kraft,

styrke, (de) paastaae . . at Naturen kun
har bestemt dem til hvad der kan forret-

tes med Kroppen. Bagges.NK.150. Krop
og Kræfter havde Palle Dyre. HCAnd.
VIII.171. han (skal) til Spanien i et nyt
Felttog paa en fæl Aarstid i et af Raseri
opfyldt Land. Men han har Sind og Krop
AeriiLJohsPalM.T V.133. Feilb. K r o p sk a 1

der till HCAnd.VI.22. jj om legemet som
bolig for ell. modsætning til sjælen. *Bedre
Siæl aldrig var bedre logered, | Huuset
som Verten, som Aand saa var Krop.
Wadsk.129. *Hvo har nedlagt med kiær-
lig Haand | I skiønne Krop den skiønne
Asinå? Rahb.PoetF.1.43. *Hr. Pastor Jere-
mias Top

I
Med . . Ægtefælle,

|
Der beg-

ge to for hellige vil gjælde, |
Skjøndt

hvert et Aandens Præg er som slugt op
|

Af deres kjødelige, svære Krop. PalM.
(1909).II.18. i videre anv.: *ses det (o: ly-

set) skal ved Nordens Pol,
|
Ej blot' i

Kroppens Rige (o: i den fysiske verden).

Grundtv.PS.VI.232. || om legemet som sæde
for sygdomme ell. sygelige tilstande. *vipsl
foer Kolden i hans Krop

; |
Han skialv

som Esp. Bagges.L169. især i udtr., der be-

tegner, at en sygdom, en følelse af angst,
uro olgn. er (skjult) til stede, behersker ell.

spores hos en, uden egl. at være kommet (ty-
deligt) til udbrud, uden at have givet sig di-

rekte, utvetydige udslag olgn.; i forb. som
have (nu næppe br. bære. HCAnd.III.191j,
gaa med en sygdom ('osv.j i kroppen,
sygdommen (osv.) sidder ham i krop-
pen olgn. Jeg har min Troe ligesom en
Feber i Kroppen. Holb.Masc.1.4. Frygten
sad endnu i Kroppen fra de forrige Slag.

Grundtv.Saxo.III.145. den Sygdom, jeg
gik med i Kroppen. -Hei6.Pro8.I V.324. Han

10 var dog ikke saa højrøstet som ellers. For-
middagens Oplevelse sad endnu i Krop-
pen paa ham og virkede åæmpenåe. And
Nx.PE.1.40. if. (sj.): *Hanen løfter sit

Hoved til Gal,
|
Har alt Dag i Kroppen.

JPJac.1.326.
Il

i udtryk, der angaar legems-

beklædningen. *Du skal (d: som bod) gaae
med Sækkelærred

I
Paa din bare Krop en

Maaned. Hrz.D.II.68 (jf. HL bar 1). din
Næstes Klædebon . . er hans eneste Skjul,

20 det er hans Klædebon for hans Krop (Chr.

VI: huud;; deri ligger han. 2Mos.22.27.
især m. h. t. fattig ell. mangelfuld paaklæd'
ning: slide Klæderne af Kroppen. VSO.
Man har ondt ved at holde Klæderne paa
Kroppen af dem (o: børnene); at holde
Nogen frem til Studeringer, det er plat
Vimu\igt.Blich.(1920).XIII.154. (han kunde)
solde det Hele op paa et Par Dage, sælge
Klæderne af Kroppen. Bregend.(Tilsk.l927.

30 1.157). ikke eje fe?i. have^ kjol(en) paa
(ell. til^ kroppen, se Kjole l.i. holde
kludene paa kroppen, se Klud 2.2.

næppe have klæder paa kroppen
olgn., se Klæde sp.724^*^- ikke en tør
trævl (traad) paa kroppen, se tør.ikke
have skjorten paa kroppen, se Skjor-
te.

II
(foræld.) i udtr. for korporlig straf,

legemsstraf; især i forb. straf paa krop-
pen, straffe en paa kroppen. Haver

40 mand ikke Formue at bøde med, da straffis

paa Kroppen. DL.1—24—11. Fæstnings-
Arbeide (holdes) ved den militaire Etat
for en haard Straf paa Kroppen. MB.1749.
51. Stampe.1.84. betale, gælde med
kroppen, se betale 2.2, L gælde 1. |j

(nu
næppe br.) i trusler og forbandelser, du skal

fåe skam på din krop. Moth.K355. VSO.
J|

ordspr.(nu l.br.). liden krop, stort mod.
Mau.5554. VSO. 1.3) (nu især bibl.) om det

50 afsjælede menneskelegeme; lig; især i forb.

død krop. der skal være mange ihiel-

slagne, og svare hobe døde kroppe (1871

:

hig); ja der skal ikke være ende paa
kroppene (1871 : døde Kroppe^, man maae
snuble over deres kroppe (1871: døde
Kroppe;. Nah.3.3(Chr.VI). Dem fattedes

ogsaa tilstrækkeligt Vand, og det som de
havde, var blandet med Blod og døde
Kroppe. Holb.Herod.384. *Saa hviler hun

60 fra Striid, vor stive Legems Krop. Brors.

309. Banen til Ærens Tempel gaaer ikke
altid over slagne Kroppe. Jacobi.Skr.7. 'Je-

sus stod for mig med smilende Kinder,
|

Og pegede paa din (o: Hakon Jarls) blo-

dige Krop. Oehl.L.1.44. paa hvem harme-
des han i fyrretyve Aar? Mon ikke paa
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dem, hvis døde Kroppe (1819: Legemer^
faldt i Ørkenen? Ilebr.3.17(1907). 1.4) om
dræbt ell. slagtet dyr; spec. (slagt.) om
slagtet (og flaaet, henholdsvis plukket) styk-
ke kvæg ell. fjerkræ, de Dyr, hvis Blod
indbæres ved den Ypperste-Præst i Hel-
ligdommen for Synden, deres Kroppe op-
brændes udenfor Leiren. Hebr.13.11. Efter
Blodudtømningen aftages Huden, Orga-
nerne udtages, og den kontrolerende Dyr- lo

læge undersøger Kroppen med tilhørende
Organer. SaUXXI.733. Til Pakningen (af
gæs) bruges flade Kasser og ren, tør Halm
ell. Træuld. Kroppene maa helst indsvø-
bes i almindelig hvidt Fa^^ir. smst.X.517.

II
især i ssgr. (jf. Flæskekrop ^. der er (i

regnskabsaaret 1924-25) tilført Flæskehal-
len (i Kbh.): 51156 Oksekroppe, 119741
Kalvekroppe, 41932 Faare- og Lamme-
kroppe, 318667 Svinekroppe og 3312 He- 20

stekroppe. SaUXXI.733.
2) om hvad der i sin form ell. (især) ved

sin stilling i forhold til noget andet min-
der om en krop (l.i). 2.1) O i aZ alm.
*Mit Liv det er som idel Nat |

Der har
ei Soel at vente, | Vil end en Stjerne
blinke op,

|
Strax skjuler Skyens mørke

Krop
I
Det Haab, jeg vidt udspændte I

Kingo.258. *Afklædte Høies mavre Krop-
pe

I
Laa dækkede med Sneens Slør. Bag- 30

ges.Ungd.II.35. *Ingen Klipper reiser sin
snehedækteKTop.Blich.(1920).V.122.*Lan-
gemand højt rækker op |

Midt i Klyngen
med sin Krop. Krossing.D.12. For mig
staar det, som om Danmark efter at have
mistet Tredjedelen af sin Krop blev mere
sangvinsk, end det nogensinde havde væ-
ret. ESkram.(Studenterbogen.(1896).65). 2.2)

i forsk. spec. anv. (ofte som gengivelse af lat.

corpus, sml. ogs. Korpus 3^; fx. (fagl.) om 40

den centrale del af forsk, maskiner, især
om en flyvemaskines skrog (mods. vin-
ger, hale osv.). Scheller.MarO. Maskiner af
Traktortype, hvis Krop i Hovedsagen er
strømlinieform et. Lovtid.l 920.A.1 616. Kraf-
ten dirrede gennem Maskinens Krop. CF
Mortens.SV.39.

\\
(bygn.) om del af byg-

ningsværk. Fialen bestaar af toDele: for-
neden Skaftet eller Kroppen . . foroven det
slanke, spidse Tag. Sal.Y1.490.

||
om det ép

mellemste, tyndere parti af jærn-
bjælke, jærnbaneskinne olgn. (mellem
flangerne; under „hovedet";jf.B.oYedsp.514^)
ell. det mellemste parti af en ambolt
(VSO.). TeknMarO. en saakaldt Kassedra-
ger, hvor Hoved og Fod er blevne saa
brede, at der maa anbringes to Kroppe.
SaVIV.52.

II
(anat., nu næppe br.) om den

mest fremtrædende, vigtigste del (Corpus) af
et organ; fx. om mellemste del af knogle 60

( Viborg&Neerg.HB.9.11), om den centrale
del af børen; børlegeme (smst.42).

|| (nu
næppe br.) om et træs stamme. Moth.K355.
jf.: Stammen af et Træ vilde rigtig kunne
kaldes Kroppen. PEMUU.^213.

|| f Kroppen
(alm.: Skroget; af et Skib er det, som fore-

stilles uden Sammenhæng med Seil og
Roer og det, som styrer Skibet, smst.

\\

('^eo^r..; Fra KarlRitter stammer den Tanke
at sondre mellem en Verdensdels Krop
og dens Lemmer, idet man ved Lemmerne
forstaar Halvøer og omgivende Øer, ved
Kroppen den tilbageblivende Kontinen-
talmasse. Steensby.Geogr.lll.

3) (meton. anv. af bet. 1) brugt som spøg.
ell. nedsæt, betegnelse for person ell. (1. br.)

dyr (jf. Faarekropj. *Fatter er en lystig
I^rop,

I

Han stikker ei for Mutter op.
PFaber. YY.128. De andre Kroppe (0: svire-

brødre) lo, saa de var ved at omkomme.
JYJens.HF.136. Feilb. || især i forb. m. adj.,

der har nedsæt, bet. (jf. ogs. Bands-, Doven-
kropj. De Corinthiske Borgere vare nogle
ret liderlige Kroppe. Buge.FT.114. *0 jeg
er en syndig Krop,

|
Det er al min Titels

Ære.Brors.l8. Det er en løierlig Krop,
den. PAHeib.Sk.II.182. han var en for-

hærdet Krop, der levede ret et Syndens
Liv. Pont.K.46. doven krop, se doven
sp.875^''^' forvoven krop. Worm.Sat.37.
eendeel saa kaldede Avanturiers eller for-

vovne Kroppe. LTid.1732. 796. Grundtv.
Snorre.III.372. gudsforgaaen krop, se

gudsforgaaen. ugudelig krop, se ugu-
delig.

IL Krop, en (LTid.1731.736. Pamela.
1.412. YSO. MO. Saaby.') ell. (sj.) et (Rahb.
Tilsk.1799.661); i bet. 3 alm. uden art. [krmb]
uden flt. (jf. dog bet. 4j. (ænyd. d. s. , "fsv.

kropp(er); fra mnt., holl. kiop, #1/. kropf,

jf. eng. crop, fuglekro; vistnok sa. ord som
I. og HL Krop og besl. m. oldn. krof , krop,

gr. grypos, kroget, bøjet; jf. forkrøppe, H.
kroppe, krøppe, H. kroppet, Kroppert) 1)

t d. s. s. H. Kro 1. Moth.K355. Under Struben
af de gamle Gasser hænger en Art af Krop
(0: en strubelap). Cuvier.Dyrhist.1.299. 2)
(nu 1. br.) udvidelse af skjoldbrusk-
kirtlen, visende sig som en hævelse, svulst

paa halsen (Struma; jf. Aarekrop^. Moth.
K355. naar man har en Pukkel paa Ryg-
gen og en Krop paa Yialsen. Suhm.Histl.
225. Panum.411. Halsen var lang og havde
en Antydning af Krop, der ingenlunde
misklædte hende. Saint- Simons Memoirer,
(over8.1 914).288. \\

(vet, nu næppe br.) om
lignende svulst paa halsen hos horn-
kvæg. YSO. 3) (især landbr. ell. dial.) be-

tegnelse for katarralske lidelser i he-
stens næse og svælg ell. om infektions-
sygdommen kværke (s. d.), der ofte frem-
kalder hævelser i kæbehulen. Sort.Poet.70.

Lad Hesten staa ved Krybben og æde
sig en Krop ti\. PABeib. VS.127. Yiborg.
HY.34. PMøll.II.7. LandbO.III.229. Sjæll
Bond.87. Feilb. 4) {jf. ty. kropf, krumt stykke,

fremspring, samt II. kroppe 3, Kropstykke
2; sml. ogs. krøppe, Forkrøpning, forkrøp-
pe) t (forkrøppet) liste; jf.: Kropper
eller forkropper . . Er et snekerord,
bemerker en list gering på en stol. Moth.
K356.
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III. Krop , en. [kr(n&] flt. d. s. ell. -per

(Drejer.BotTerm.260).\jf. sv. kropp, Epilo-
bium auaustifolium , ty. kropf, noll. krop,
kaal-, salathoved, eng. crop, afgrøde (f om
kvast, aks m. m.); vel egl. sa. ord som II. (og
I.^ Krop) ^ 1) t om hovedsalat. Moth.K
355. 2) iandfri vaarsalat, Valerianella
olitoria Poll. (jf. Feltkropj. JTusch.259.
SaUXXIV.379.

\\
(hot, foræld.) i flt, navn

paa en gruppe planter, bl. a. omfattende vaar-
salat Drejer.BotTerm.260.
Krop-, i ssgr. (f Kroppe-, se u. kropdrøj).

især af I. Krop (jf. Krops-; ell. II. Krop

;

af ssgr. til I. Krop kan (foruden de ndf. med-
tagne) nævnes en del benævnelser for gym-
nastiske øvelser som Krop -bøjning, -fæld-
ning, -hævning, -kredsning, -svingning,
-sænkning, -vridning, f -aare, en. [II]

{jf. -slagaare samt ^ofZ. kropader) halsaare;

spec. om skjoldbruskkirtlens blodkar (jf. Aare-
krop;. Moth.K356. VSO. -and, en. [II]

\ (nu sj.) skeand, Anas clypeata L. EFont.
Atlas. 1. 619. Kjærbøll. 661. DanmFauna.
XXIII.99. -arbejder, en. se Kropsar-
bejder, -baldrian, en. 2f [III] (nu sj.)

d. s. s. III. Krop 2. S&B. D&H. -byld, en.
{II] (nu 1. br.) \) d.s. s. -svulst. Moth.K356.
VSO. MO. 2) hævelse i kæbehulen ved syg-

dommen krop (3). VSO. -doTen, adj. [LI]

(1. br.) utilbøjelig til legemlig anstrengelse;

lad; magelig, der (var) lutter haarde Træ-
sæder (i et hotel). Det var ikke Noget for
en „kropdoven** Person som mig.Schand.
0.11.148. EKornerup. Araber. (1913).6é. f
-droj, adj. [1.1] {sv. dial., no. dial. kropp-
dryg; jf. I. kroppet 2) stærkbygget; svær-
klemmet). VSO. *0m end min Hest er
Kro^pe-drø]. Sort.Poet.76. -dae, en. [II]

\ en slags husdue med stor, kugleformet op-
svulmende hals og kro, Columba gutturosa

(jf Kroppert, Krodue;. Moth.K356. EPont.
Atlas.1.626. CGram.Husduen.(1910).92.

\\

(spøg.) om person. Ved Siden af gaar Fru-
en, en lille Kropdue, højhælet, med nik-
kende Hattefjer og dvaske Øjelaag. Tandr.
ES.82. -feber, en. [11.31 (vet., nu sj.) fe-
ber, fremkaldt af kværke. VSO. -flaau, et.

[II] (vet, nu sj.) slim, der flyder ud af he-

stens næsebor ved sygdommen krop (3); ogs.

om selve sygdommen, -flod: YSO. MilTeknO.
MO. -fod, en. [I.I.1] 6/. Bryst-, Kæbe-
fod; zool.) om (hvert af) de paa kroppen
siddende lemmer hos krebsdyr. 6 Par Krop-
fødder. 5oas..^ooZ.*^9^. -g:aas(, en. [II]

(/loZZ.kropgans, ty.dial.lLroptga.ns; nu næppe
br.) \ pelikan, Pelecanus onocrotalus L. (jf.
-pelikan;. vAph.(1764). VSO. -hals, en.
[II] (nu næppe br.) t) person, der har krop
(2); kretiner. Molb.Reise.III.41. 2) ^ den
sydeuropæiske plante Trachelium L. YidSelsk
Skr.Il.85. -halset, adj. [II] (nu næppe
br.) som lider af krop. 1) [II.2] om person.
Gram.Nucleus.1779. MO. 2) [II.3] om hest

(jf -kværket;. VSO. MO. -hjerte, et.

[II] (med.) ejendommelig hjertelidelse, der
forekommer i forbindelse med krop (2). SaU

XIV.647. -hoste, en. [U] (vet, nu sj.)

hoste, der er forbundet med sygdommen krop
(3). PhvsBibl.II.99. -hule, en. [I] (anat)
den hulhed i kroppens indre, der optages af
lunger, hjerte, lever, tarmkanal osv. AmMøll.
Sundhedsl.42. Boa8.Zool.*60. -hævelse,
en. [II] (nu I br.) d. s. s. -svulst. VSO.
-kirre, en. [II] \ (nu 1. br.) om alm. terne,

hætteteme, Sterna hirundo L., og kystteme,

10 Sternamacrura Naum.(Kjærbøll.592). EPont.
Atlas.1.622. OFMull.ZoolPr.21. -knude,
en. [II] (nu 1. br.) 1) d. s. s. -svulst. Oecon
H.(1784).III.154. VSO. MO. jf: I Dum-
rianer, Ikropknudede Kretinere. .Bran-
des. 72.^63. 2) d. s. s. -byld 2. VSO. -kvær-
ket, adj. [II] (nu næppe br.) d. s. s. -hal-

set 2. SortPoet70. f -laktnk, en. [III.l]

^ d. s. s. III. Krop 1 (jf. -salat;. Moth.K356.
Gram.Nucleus.1600. VSO. -led, et. [I.I.1]

20 (jf. -ring; zool) om (hvert af) de led, hvori
kroppen hos leddyr er delt. Boas.Zool.*312.

kroplis:, (^dj. se kropslig.
Krop-linned, et. [I] d. s. s. Ganglin-

ned. MO. Patientens Krop- og Sengelin-
ned. VortHj.II2.264. -lus, en. [I] (zool.)

navn paa en af de 3 hos mennesket snyl-

tende arter lus; Pediculus vestimenti (mods.
Flad-, Hovedlus;. Green.UB.40. Spårck.ND.
182. -menneske, et. [I] (1. br.) person,

30 som har udviklede legemskræfter ell. (kun) er

egnet til legemligt arbejde. Kjøbenhavn er
dog Rigets Hoved, saa lad ogsaa de gode
Hoveder samle sig her, medens Krop-
menneskene slaaes ovre i Slesvig. Schar-
ling.UH.IL321.

i. kroppe, V. ['krcnba] -ede. {til I. Krop

;

j/". I. kroppet) 1) kroppe (smuglergods)
over, (dial.) smugle over paa sin krop.

Feilb. 2) (nu næppe br.) reciprokt: parre
40 sig; have samleje. *du deilige Vaarl . .

|

Da Fugle med Fugle vil parres og krop-
pes. Reenb.1.37. om mennesker: Levin, („hørt
paa Gaden d. 3 Sptbr. 1849 i en Samtale
mellem to Almuesmænd**).

II. kroppe, V. ['krcoba] -ede. {jf. ænyd.
kroppe samt (m)nt., holl. kroppen, ty. krop-
fen; til II. Krop; smZ. II. kroppet)*!) refl.,

til II. Krop 1. 1.1) (nu næppe br.) skyde kroen

frem; især overf: være stolt; knejse; kro
50 sig; bryste sig. Moth.K356. Langebek.Lex.

K346c. MO. 1.2) (vel videre anv. af bet. I.1;

dial.) om planter: rejse sig, komme sig
(efter en tørhedsperiode olgn.); om dyr
og mennesker: komme sig efter sygdom.
OrdbS. (Lolland). 2) (egl til II. Krop 1;

dial) fylde med føde(varer). 2.t) egl: fylde,

stoppe sin kro; overf.: fylde, mæske sig
(med mad); intr. (Moth.K356) ell (især)

refl.: Moth.K356. VSO. MO. jf. Feilb. 2.2)

60 fylde, stoppe med føde(varer), fx. fede

kalkuner med en dej af mel og vand, som
stoppes i dem, ell stoppe fylding (2.3) i slag-

tede høns, ænder osv. Lanqebek.Lex.K346c.
MDL. Feilb. 3) {jf. II. Krop 4 samt for-

kroppe; bygn., sj) d. s. s. forkrøppe. D&H.
III. kroppe, V. ['kroiba] -ede. {til III.

å
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Krop; jf. (m. h. t. bet. 1) nt, holl kroppen,
ty. kropfen samt (m. h. t bet. 2) ty. kropfen,
eng. crop) 1) (jf.lll.Krop 1) f refl., om
scdatolgn.: samle bladene i hoveder, den
(salat) der knyttes til Hoveder eller krop-
per sig . . kaldes Kropsalad. v^^^. iV^a^A.

V.5. 2) (forst., nu næppe br. ; jf. sdjy. krop-
stivet, stynet (Feilb.)) kappe, topstævne
(et træ). D&H.
kroppe-drej, adj. se kropdrøj. lo

Krop-pelikan, en. [II] \ (nu næppe
br.) Æ.s.s.-gaas. Kielsen.Naturhist.II.(1809).
363.

Kropper, subst. se IL Krop 4.

Kroppert, en. ['krcnbard] flt. -er. (jf.
holl. kropper(d), nt. kr6pper(t), ty. kropfer;
til II. kroppe l.i) V d. s. s. Kropdue. Moth.
K356. FAHeib.Sk.1.286. HCAnd.II. 79.

CQram.Husduen.(1910).92.
I. kroppet, adj. ['krcobafl 07. ænyd. 20

storkroppet, -kroppig; til I. Krop 1; jf.l.
kroppe) t) (1. br.) som har en krop af en
visform'jissgr.som: *Kort-kroppet He-
ste-art kun tager korte fed (o: fjed). Sort.

Poet.71. bredkroppet, langkroppet.
MO. Miss Alice (var afbildet) tildels nø-
genkroppe t. JVJens.NH.33. 2) (jf. krop-
drøj; dial.) om dyr ell. mennesker: svær;
tyk; stærkbygg et. Moth.K356. Han er
brav kroppet. VSO. En kroppet Oxe. smst. 3p
MDL. Feilb. Kværnd.

II. t kroppet, adj. (ogs.kropplg). (ænyd.
d. s.; jf. holl. kroppig, ty. kropfig, kropfig;
til II. Krop; sml. II. kroppe) 1) (nu næppe
br.) som har krop (II.2-3). Moth.K356.
VSO.

II
som hører til, stammer fra sygdom-

men krop (II.2). udvortes kroppige Byl-
der og de Tumores, som dertil have været
Oprinåelse. LTid.1738.251. 2) f som kror
sig; stolt; hoven. Moth.K356. 40

Krop-pose, en. [II] (zool, nu næppe
br.) hudpose paa struben hos elsdyr, rensdyr

ofl. Holten. Fauna. 15. -pulver, et. [II]

(vet., landbr.) pulver (blanding af forsk,

plantestoffer med hostemidler), der anvendes
som middel mod krop (3) olgn. sygdomme.
OeconH. (1 784). III. 1 71. LandbO. III. 229.
-raad, et. [II] (vet.) stinkende næseflaad
hos heste. VSO. -ring;, en. [I] (zool.) ring-
formet ell. (halv)rundt kropled. S&B. Boas. 50

Zool.^313. -rod, en. [II.2] O/. #v. kropf-
wurz, holl. kropwortel; nu næppe br. i rigs-
spr.) % om (roden af) knoldet brunrod, Scro-
phularia nodosa L. (tidligere anvendt mod
krop olgn.). Larsen. FolkLægem.lII.63.
Krops-, i ssgr. (kun i faa tilfælde) af

I. Krop 1 (jf. Krop-;,- af mere tilfældige
ssgr. kan nævnes: en Karl med min Krops-
bygning er ikke skabt for Helligheden.
Holstein.T.117. de unævnelige Kropsdele 60

af Folkene. AKohl.MP.Il.273. „Det fine og
smagfulde" har i denne krops glade Bil-
ledstormer faaet sig en Ridder. Friis-Møll.
(Pol.*/*1927.15.sp.6).

Krop-salat, en. [III] 2f dels (nu næppe
br.) d. s. s. III. Krop 1 (jf -laktuk^; dels

d. s. s. III. Krop 2 (jf -baldrian;. Moth.K356.
Orundtv.PS.IV.193. At see en Soldat med
Hovedet nede paa Skuldrene, som Krop-
salat paa et Fad, det gik ham til Marven.
GBetzonich.Soldaterhistorier.(1871).6. Have-
brL.^II.325.

Krops-arbejde, et. {efter sv. kropps-
arbete; l.br.) legemligt arbejde. Gymnastik
øger Kræfterne i paafaldende højere Grad
end det daglige Kropsarbejde. KoHfijM^.
97. JVJens.A. 11.117. -arbejder, en.
^Krop-. ORung.P.77). {efter sv. kroppsar-
betare; 1. br.) person, der har legemligt ar-

bejde; haandens arbejder. SorøAmtstid.^^/t

1909.1.sp.l. Jernbanemænd og Andre, som
ikke egentlig tilhører „Kropsarbejderne**s
Klasser. Pol.^V9t920.7.sp.2.

krop-skyde, v. [I] (jæg.) ramme et

dyrs krop (l.i) med kerneskuddet. Fleuron.
IN.100. t -slagaare, en. [II] (jf. -aare
samt holl. kropslagader) pulsaare i halsen

ell. (spec.) skjoldbruskkirtlen. Moth.Conv.K
269. VSO.
d kropslig, adj. ['krmbsli] (sj. krop-

lig. Grundtv.B.I.Sél. Pol.^^U1903.1.sp.8).

{efter sv. kroppslig* ofte nedsæt; 1. br.) som
angaar, hører til kroppen (I.2); legemlig;
leg ems-. Kropsligt anlagt, som han var,
var hans Fornøjelser dem at ryge Tobak
. . at hugge Brænde. Brandes.VIl.371. Der
er Nationer, som gør større Anstalter end
den danske for den ydre Tvætning, den
kropslige Renlighed. Hørup. II. 261. Du
havde ganske vist . . bevaret din rent
kropslige Uberørthed, men . . du var uren i

dinTsLi&e.ThitJens.TS.lSd. det grove krops-
lige arbejde. FSadolin.Nervehelse.(1908).43.
(han) har en langt fra almindelig Evne til

at give (sine romanfigurer) organisk Liv:
Kropslighed og Atmosfære. Rimest.
(GadsMag.1928.598).
Krop-stykke, et. t) til I. Krop. l.i)

(i alm. spr. især spøg. ell. nedsæt.; sml. Ryg-
stykke olgn.) d. s. s. I. Krop 1. Søvndruk-
ken blev jeg vækket, Plastret blev pillet

af, Saarene skyllede — hu, hal Det bed
i det gamle Kropstykke. /Sc/iaw(i.OJJ.56 7.

Lang i Kropstykket er hun som det gode
Tillæg — det vil vist ikke skorte jer paa
Børn. AndNx.PE. III. 157. de, der uden
Vanskelighed lader sig omplante, hvor
det skal være, fordi de ikke har andet
og ikke er andet end deres Kropstykke.
HarNiels.TT.X.242. Den Hest har et svært
Kropstykke.OrdbS.(Fyn). 1.2) (nu kun dial)
om linned, der bæres paa kroppen: skjorte

ell. særk (jf. -linned, -tøj j. vore vaade Krop-
stykker bleve bragte til Tørring. Blich.

(1833).VII.7. Schand.F.537. Baade Mands-
linned og Kvindelinned kaldtes „Krop-
stykker". Hedebo.103. Thorsen.155. Kværnd.
Feilb. 1.3) d.s.s. I. Krop 2.2 (sp.473^''«). D&H.
Sal.^XIV.758. 2) [II.4] O/. w<. kroppstuck;
tøm.) den halvrunde del af trappevangen,
som danner overgangen fra det ene løb til

det andet D&H. SaUXIV.758. -STulst,
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en. [II] (med.) svulst, der danner sig ved syg-
dommen krop (2) (i/. -byld 1, -hævelse, -knu-
de 1^. ChrGram.jBa8edow'sSygdom.(1911).7.
-svær, adj. [1] (1. br.) svær, tyk af legeme.

Hun var ikke blevet mindre kropsvær i

de forløbne Aar. AndNx.PEJl.239. -syg-
dom (VSO.) ell. -syge, en. (nu næppe
br.) d. 8. s. II. Krop 2 og 8. LTid.17S8.251.
Flei8cher.HB.143. VSO. -taj, et. [I] (især
dial.) om kropstykker (I.2). Wied. LO. 282.
DagNyh.^U1927.Till.v.sp.2. OrdbS.(8Jæll.).

\\

(kbh., gldgs.) om krop (I.J), kropstykke (l.i).

han er lang i kroptøjet • -Tarme, en.

[I] (1. br.) legemsvarme. Hugormen, hvis
Kropvarme, som alle Krybdyrs, retter sig
efter Luftens Varmegrad. Frem.DN.565.
Kror, en, et. se I. Kro.

t Kro-render, en. (jf. -gængerj svire-

broder, fordrukken person (der holder til paa
kroer). Moth.K351. VSO. -rettighed,
en. (emb.) ret til at holde kro. Der er Kro-
rettighed til denne Gaard.750. MO.
Krosre), en. se I. Kraas.
Kro-skab, et. (foræld.) det at holde

kro; ret til at drive en kro (jf. -rettighed j.

Indre Stridigheder (i brændevinsbrænder-
lavet) vare saare sjeldne og indskrænkede
sig i Reglen til Smaasammenstød om Kro-
skaber mellem Mand og Mand. ilfMsewm.
1894.1.119. -sted, et. (nu 1. br. i rigsspr.)

om (ejendom, bygning, hvori der holdes) kro,

værtshus. *her er jo ei et offentligt Krosted,
j

Det er Odysses's Y[\ius.Wilst.0d.XX.v.264.
JPJac.I.230. et Krosted . . som han . ,

havde overnattet i. Pon^.i^.JJ.^98. Kroer-:
Olufs. NyOec.L 29. -stork, en. [II] V
marabu, aadselstork, Leptoptilus Less. (med
frithængende krosæk), især om arten L.ja-
vanicus Eorsfield. SaUXXlI.386. -stue,
en. restaurationslokale (skænkestue) i en kro.

PMøll.1.265. han gav sig til at drikke og
sjunge Viser, dem man neppe faaer at
høre i en Krostue, endsige i en . . Præ-
dikants ExLUS.Etlar.GH. 1.207. klamme,
tilrøgne KiosiViQv. Bogan.Il.48. Pont.MH.
37. -sæk, en. [II] (zool.) poselignende dan-
nelse paa brystet hos visse fugle, indeholdende
kroen (jf. -storkj. SaUXXIL 386. -sog-
ning, en. (nu næppe br.) d. s. s. -gang.
Moth.K351. VSO. MO.
krotte, V. se krutte.

Kro-vært, en. d.s.s.-msind.Argus.l771.
Nr.20.2. Heib.Al.l3. MO. D&H. -vært-
inde , en. (1. br.) d. s. s. -kone. Brandes.
VIIL214. D&H.
Km, en. se II. Krukke.
Krnbbe, en. se I. Krybbe.
Krnb-bonne, en. se Krybbønne.
Krnciliks, et. [krusi'figs, ogs. -'fegs]

ilt. -er ell. (sj.) -e (Aarbhorø.1914.57). (ænyd.
d. s. (og krysifix^; fra mlat. crucifixum,
korsfæstet (jf. gesus krucificsus. Da.Sprog-
tekster.L(1925).15), perf. part. af crucifi-
gere, af lat. crux (se Korsj og figere, fæ-
ste or. IL fiks, IL fiksere;) \) billede ell.

figur, forestillende Kristus paa kor-

set; især om lille kors af træ, sten, metal
osv. med en fremstilling i helt ophøjet ar-
bejde af den korsfæstede (jf. Kristkors/
parterret falder paa Knæe og læser, naar
en Munk met et Crucifix i Haanden kom-
mer ind paa et Thesitre. Holb.Hex.lV.5.
*Fra lange Blyvindve en Straale iler

|

Til Alterets Crucifix, og smiler:
|
„Du

seirer vist,
|
Du hvide Christl" Oehl.L.1.41.

10 hun kyssede det hellige Krucifix, som
bævede i hendes Haand. Schand.IF.83.
Aarb.1921.156. 2) {no. d. s. (se KNyrop.OL.
111.42); maaske ved tilknytning til ord som
Krusedulle, Fiksfakseri; dagl., især dial.)

dels (især i ent.), om noget ubestemmeligt:
tingest; ding s. Feilb. dels (især i flt.) om
overflødig udpyntning af noget: snirk-
ler; kruseduller; ogs.: omsvøb; omstæn-
deligheder; dikkedarer, ved et Cruci-

a) fix forstaaer Almuen d. s. s. Krimskrams.
MHamm.F0.I.17. Hvad jeg holder saa
meget af ved en Damper, er præcis det
samme som med et Jernbanetog: man bli-

ver paa Hat med Alverden . . og der er
ingen Krucifikser med no'en som helst.

PoUyil927.15.sp.4. Feilb.

I. Krnd, et (i plantenavne: en, se fx.
Guld-, Gyldenkrud;. fKrudt. SvGrundtv.
Feilb.BL.294. Feilb. jf.vAph.(1772).II1.37.8.

30 sml. Rotte-, Ukrudtj. {ænyd. krud, glda.(flt.)

kryde, /sv. krut; fra mnt. krut (gen. krn-
åes), osax. krud, oht. krut (hty. kraut^; vist

besl. m. III. kry; jf. I. Krydde, II. Krydder,
Krydder- i ssgr. samt Gøgskryd (u. Gøgs-
grød); egl. sa. ord som I. Krudt; m. h. t.

formen Krudt jf. u. I. Krudt || ordet er i

bet. 1-2 uden for ssgr. Rotte-, Ukrudt nu
kun dial.) i) plante; urt; spec. (jf. bet. 2)
om have- ell. lægeplante; ofte i forb. ondt

40 krud, ukrudt. Holb.Metam.83. *denne Tu-
lipan og Agrens onde Krud | Med lige
Kierlighed du (o: foraarssolen) lige præg-
tig msHer. Storm. SD. 105. Bagges. 111.146.
Feilb. billedl: *At Dyre-Slægt mod Dyr
og Fugle man opegger, | At man i Sko-
ven saaer Ulykke, Tvistens Kinå.Holb.
Metam.38. *Jesus er det, som har valt

|

Mig, et vildt og giftigt Krud,
|
Til sin

egen Rose ud. Érors.226. || kende kru-
50 det, vide god besked; være inde i sagerne.

Moth.K85. *Se, det var Meningen, jeg
kjender Krudtet:

|
Jeg selv har raset,

imens jeg var ung. Grundtv.PS. IV. 531.
smst.547. han hialp mig snart udaf min
Forlegenhed, thi han kiendte Krudtet
bedre end jeg. Cit.l809.(Personalhist.Tids-

skr.1916.285). talem.: Jeg kender krudet,
sagde fanden, da hånd hafde brendt sig

på nelder. siges om den som har tagen
60 skade, og derfor trykker sig ved at komme

igen. Moth.K357. jf. Mau.1.200.516. Krist.

Ordspr.l75f. || ordspr.ondt krud f orgaar
ikke („ukrudt forgaar ikke saa let"). Mau.
II. 98. Moth. 029. vAph. (1772). III. 373.
VSO. 2) d. s. s. Krydderi. Moth.K356. VSO.
Feilb.

II
billedl. (sandhed er) det bittre Krud,
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som er ufordøieligt hos dem, der tractere

den hos en Historie-Skriver ikkun for et

Bi-Verk og en Efter-Byd. Lanoebek.SA.4.

3) {jf. 8v. krut, ond kvinde, ty. kraut ; ud-

viklet af bet. 1 ; sml. m. h. t. het.-udviklingen

Plante; nu næppe hr.) brugt som nedsæt,
personbetegnelse; dels iforb.som et ondt
krud, et slet, ondt menneske. Moth.K357.
VSO. dels abs. i sa. bet.: *du (ser), hvor-
dan det falder ud,

|
Naar Manden selv er

god, og Konen er et Krud. CFrim.AS.16.
dels (jf. no. krud i sa. bet.) nedsæt, om af-
kom, 2/n^eZ; *Taabenakke, Grimmenille,

|

lesabels og Beengierds Krud. TycAow. Fers.

243.
II. Krud, en, et. se I. Krudt.
Krade, en. se Krøje.
Krade-g:aard, -korn, se u. Krud-

gaard, Krudtkorn.
kradet, adj. se krudtet.

Krnd-gaard, en. (jf. glda. krythe-
gardh ; til I. Krud 1 ; jf. Krydderhave ; for-

æld, ell. dial.) blomster-, urtehave. DanmHa-
riebr.d. Bøndernes Haver, Krudgaardene.
SvendbAmt.1926.92. Feilb. Krude-: Hil-

bertz,Ærø.(1834).249.
I. Krudt, et. [kru(i] (nu kun dial. Krud,

et ell. t en (LTid.1743.143). [kru-'d] Eøysg.
AG.37). uden flt. (ænyd. krud og krudt (se

fx. Kalk. u. Hagebøsse-, Kørn(e)-, Slange-
krudtj, glda. i ssg. bysskrud, sv. krut, no.

krutt; fra mwt krut, forkortelse af hussen-
krut (se Bøssekrudt j; egl.sa. ord som I.Krud

;

betegnelsen skyldes stoffets lighed med sønder-

malede krydderier
||
formen Krud synes den

opr. i da., i 16. aarh. findes almindelig ved
siden heraf Krudt (begge former kan for-
klares ud fra mnt. krut, nom., krud-, oblik.);

i den flg. tid er Krud den alm. (næsten ene-

ste) form til beg. af 19. aarh.; VSO.(1820)
har kun Krud, MO. siger: „Krud . . Udtales
ogsaa hos os i dagl. Tale: Krudt, og skri-

ves af Enkelte saaledes"; formen Krudt
findes dog tidligere, fx.: Borrebye.TF.151
(ved siden af Krudj. Hallager.161. Oehl.

SII.51 ; Krud er bevaret i dial, se fx. Børup.
LN.li4. Feilb.)

1) i egl. bet., om sprængstof, der an-
vendes i bøsser, kanoner osv.; især om en
mekanisk blanding af salpeter, kul og svovl

(sort krudt) ell. et præparat, der hovedsage-
lig bestaar af skydebomuld frøgfrit, røgsvagt
krudt^. t.l) i al alm. Det verste var for
de Beleyrede at dem fattedis Krud. Holb.
Intr.L504. Holdes for, at een tydsk Fran-
ciscanerMunk, navnlig: Bartholdus Swartz,
først skal have opfunden at giøre Krud.
Borrebye.TF.151. Krudet maa stedse gjem-
mes paa et meget tørt Sted.WerfelJagtb.
15. jeg lægger Krudt paa Panden, spæn-
der Hanen og trykker \qs.FMøII.ES.I1I.91.
Trap.^11.59. ofte i forb. med ord som Hagl,
Kugle (om forb. m. Lod s. d.): Holb.Paars.
168. efter et halvt Aars Forløb saae jeg,
at med alt det Vildt han havde faaet. Ha-
gel og Kruud ikke kunde betales. 8a.jBp.

XI, Rentrykt "/4 1929

IV.189. (han) befalede mig at holde tre
Bøsser færdige med Krud og Hagel, paa
det de kunde forlyste sig baade med at

fiske og at skyde Fugle.Robinson.1.33. *der
vil Meer til Landets sikkre Værn,

|
End

Krud og Kugler. Grundtv.Kvædl.287. (Ro-
bert Blum) fangedes og dømtes (saa) til

Galgen for endelig at benaades til Krudt
og Bly. Brandes.11.409. || i sammenligninger

10 ell. billedl. (jf. bet. 2.2). De skal sprænge
mig med Krud, førend de faaer Hemme-
ligheder ud af mig. FAHeib.Sk.II.309. Mit
Hjerte er af Kmd. Blich.(1920).XIII.126.
Jeg var hidsig som Krudt. Jørg.Liv.V.43.
Ytringsfriheden var som en Leg med
Krudt. Aakj.Blicher.(1926).20. 1.2) i faste

forb. II
i forb. m. verber, fylde, korne,

lange, polere krudt, se II. fylde 1.2,

korne osv. have brugt alt sit krudt
20 olgn., (1. br.) have udtømt alle sine hjælpe-

kilder olgn. S&B. holde sit krudt tørt
{efter en Cromwell tillagt udtalelse) være rede

til kamp, til at gaa i brechen for noget olgn.

Drachm.IX.468. Pont.Nattevagt.(1894).l 73.

(bokseren) er en særdeles nøgtern Person,
der forstaar at holde sit iGudt tørt og
aldrig møder til alvorlig Kamp uden at

være i meget fin Træning. Fol.^^/il929.11.

sp.l. lugte krudtet ell. (i bet. 1 ogs.)

30 krudt. 1. i egl. bet.; især i udtryk for at

deltage i krig, kamp: være i ilden (jf. u.

Krudt-lugt, -røg). *De ere gamle Mænd,
hvad kand de rette ud,

| De Kaarde ey
kand see. De kand ey lugte Krud. Holb.
Paars.55. Hrz.XIV.105. den Venden-til-
bage af Dømmekraft og Glæde som skål
finde Sted hos en rask Soldat, nogle Døgn
efter at han første Gang har lugtet Krudt.
AKohl.MP.IIL166. jf.: (i Kolding) fik (vi)

40 et Besøg af Hans Excellence Krigsmini-
ster Tscherning; nærmere tror jeg ikke,
at han nogensinde kom Krudtet. Cit.ca.

1860.(BibeAmt.l912.231). 2. (1. br.) mærke,
ane, faa mistanke om noget, der er i gære:
lugte lunten. Moth.L216. *Suttung har imid-
lertid

j
Ved visse Fandens Kunster lugtet

Krudtet,
|
Mens Odin med hans Drik var

ud af Fieldet smuttet, ^a^^es.i.5 7. VSO.
efterhaanden som Sønnens Antydninger

50 blev mere aabenlyse . . lugtede Per Bonde
Krudtet. Pont.F.1.81. ikke have opfun-
det krudtet, ikke være ret opfindsom, kløg-

tig; være noget naiv, indskrænket, allesam-
men kjønne skikkelige Folk, men som
ikke have opfundet Krudtet.Blich.(1920).
IX.133. Kierk.IX.270. Helmuth er en god
og rar Dreng; men nogetsomhelst Krudt
har han ikke o^ifundet. Vi^ied.HN.10. jf.:
Ingen er livlig som hun og Ingen op-

60 findsom som hun. I hvert Svar opfin-

der hun Krudtet paany.Brandes.VIIl.262.
spare sit krudt, spare paa krudtet;
spare (paa) sine kræfter, sin iver, energi

olgn. (især m. h. t. at angribe, kritisere noget).

„Forræderi I" gentog G. med en Grimace.
„Spar endelig paa Krudtet." GyrLemche.

81
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NB.314. spilde sit krudt, gøre unyttige
anstrengelser, spilde sine kræfter (især i an-
greb, kritik af noget). Mau.I.570. Det gjaldt
. . for Hørup (i kampen mod provisoriet)

om at begynde smaat og koldblodigt, ikke
at spilde Kruåtet. EHenrichs.VH.SO. •for-

tæl, at hun spilder
|
paa mig kun sit

kostbare Kind. Børup.LN.114. en meget
betydelig Del af Vidneafhøringerne er
ganske spildt Krudt Tilsk.192 7.1.226. jf.:
en Ungdom . . hvis Puls slog langsomt,
og som saa tidligt havde bortødslet sit

Krudt. Esm.I.16. holde af at tørre sit
krudt, (jæg.) om jæger: spare paa sine

skud. Dania.III.232. \\ i forb. m. attrib. adj.

brunt, kantet, kornet, løst, røgfrit,
røgsvagt, sort krudt, se II. brun 2.2,

kantet l.i osv. |] i forb. m. (et andet) subst.

der kommer ild i krudtet, (nu sj.)

brugt som udtryk for, at der sker noget vold-

somt, at lidenskaber sættes i bevægelse olgn.

hvor Blodet er hidsigt . . hielper saadanne
Reglers Iagttagelse ikkun lidet. Naar Ilden
kommer i Krudet, maa det springe. -HoZ6.

Ep.IV.333. KomGrønneg.1.260. jf.: *I nie
Minutters Tiid man saae den store Stad
(o : Lissabon under jordskælvet)

|
Først som

en Brud, saa bliid, og siden som et Rad.
|

De fleste fore hen som Ild i Krud saa
fB.ge.Brors.323. et skud krudt, saa me-
get krudt, der bruges til et skud (jf. et skud
hagl u. Hagl 2.i^. *Jeg veed, hver Lands-
mand ruster ud,

|
For vores Sømagts Tab

at hevne, I Fra en Fregat til et Skud Krud
|

. . efter rig og fattig Evne. Bagges.II.259.
Er Afkræftelse (hos jagthunde) forbunden
med Ophidsningen, saa afhjælper Man
dette med et Skud Krudt, som Man ind-
giver dem i Vand eller Mælk. Blich.(1920).
XVIII.39. *det Bedste ham (j: en hest)

kunde times,
| det var et Skud Krudt. Rich.

1.195. Feilb.BL.17. ikke være et skud
krudt værd, om dyr (ell. person): være
saa ringe, at man ikke engang vil ofre krudt
paa at skyde dyret (personen); være meget
ringe. Den Jæger der ikke kan skyde
Fuglen i Flugten, er ikke et Skud Krud
værd. PAReib. Sk. III. 71. den, som ikke
kan tømme sit Glas, er ikke et Skud
Krudt værd. Blich.(1920).XIV.4. VSO. MO.

2) overf. 2.1) (slagt.) om et præ serve-
ring ss alt (svovlsyrling olgn.), som bruges
til at give kød, der har hængt for længe, en
frisk farve; i forb. som give kødet krudt.
PoV^lxil924.3.sp.5. 2.2) (videre anv.af bet. l.i

slutn.; dagl.)om fyrighed, energi, stærke
lidenskaber olgn. (jf. Krudt-karl, -ugle,
krudtet 2). en Karl med Krudt i, der nok
skulde vide at holde Styr paa Skuden.
Børd.P.35. Jeg kan godt lide, at der er
lidt Krudt i Ungdommen. BerlTid.^Vil921.
Aft.2.sp.3. Først . . paa Amagertorv gik
Krudtet af Hesten (o: en løbsk hest).DagIsyh.
^^U1922.8.sp.4. lad ogsaa mig en Gang
sige jer et Ord, saadan et med Krudt i.

Gladkow .Cement.(overs.192 7).264.

II. Kradt, et. se I. Krud.
Krudt-, i ssgr. (nu kun dial. Krude-, se u.

Krudgaard, Krudtkorn, Krud-. se Feilb.; tid-

ligere (indtil ind i 19. aarh.) ogs.den alm. form
i rigsspr., se fx. VSO. MO.). (fagl., især

"^J
af I. Krudt l(i), fx. (foruden de ndf. med-
tagne) Krudt-beholdning, -eksplosion, -for-

raad, -oplag, -rum, -styrke, -sværtet, -aj^-

tijp, adj. (1. br.;jf. krudtet i). En krudagtig
10 Lugt.Langebek.Lex.K347a. -arbejdshus?

et. værkstedshus i krudtværk (jf. -møllej.
RegulativNr.213^^U1908.§3. CP -blaa, adj.

(1. br.) Øjnene skinnede i det røde, og
der var krudtblaa Skygger under dem.
JVJens.SS.116. -bænk, en. (foræld.) stor

trækasse (i et krudtmagasin), der kan rumme
flere centner krudt. MilTeknO. -damp, en.

(nu 1. br.) d. s. s. -røg. vAph.(1764). Paa
Percussionsbøsser behøver Laasen kun

20 sjeldent at eftersees, da her ingen Krudt-
damp indtrænger, saasom ved Steenlaa-
sene. Blich.(1920).XVI.189. Keiserens Hest
. . havde baaret sin Herre i Krudtdamp
og Kugleregn. HCAnd.VIL 151. JPJac.
11.64.

krudtet, adj. ['kruda^] (nu næppe br.

krudet. se bet. 1). (a/l." af 1. Krudt) 1) (nu
næppe br.) til I. Krudt 1 : sværtet af krudt
ell. mindende om, stammende fra krudt olgn.

30 (jf. krudtagtig/ En krudet Lugt. Lange-
bek.Lex.K348a. man saae mange Kri-
gere med krudtede Ansigter og Hænder
fra denne varme Dag. N.S.En ung Soldats

Erindringer.(1850).58. 2) (talespr., 1. br.) til

I. Krudt 2.2: fuld af fyrighed, spilop-
per olgn. drengen er helt krudtet idag •

Krudt-fabrik, en. d. s. s. -værk. Chr
Flensb.DM.IL18. Trap.''11.59. -fad, et.

d. s. s. -tønde. OpfB.''V.579. || billedl. Balkan
« er endnu et Krudtfad, og Gnister der tæn-

der her, kan bringe Europa i Brand som
det skete i 1914. Tilsk.l928.II.408. -far-
tej, et. (jf. -skib; nu næppe br.). HFisker.
Fr.-Da.Sø-Ordbog.(1843).181. -flag, et. ^
rødt flag, som skal føres afskibe, der har en
ladning af sprængstoffer om bord. LovNr.
74ya899.§7. Bardenfl.Søm.II.151. -flam-
me, en. flamme, der slaar ud af mundin-
gen, naar krudtet antændes; mundingsflamme.

M Mechlenburg.Feldt-Artillerie.(1786).36. MO.
-flaske, en. (foræld.) flaske, hvori en sol-

dat medførte fængkrudtet. Moth.K357. MB.
1802.165. VortHj.IIIl.133. -gas, en. om
de luftarter, der danner sig ved krudtets for-
brændiyig. OpfB.'^V.580. Skyderegl.f.Fodfol-
ket.(1901).l. -g:at, et. (jf. Gat 1.3 ; nu næppe
br.) aflukke paa et skib, hvor krudtet opbe-

varedes. VSO. -eevær, et. (jf. Dampskyts,
Haand- (2.i), Ildgevær; nu næppe br.) ild-

60 vaaben. Værksteder for Flinte og andre
Krud-Geværer. Bagges.NK.306. -grever,
pi. om de grovere dele af revet kornkrudt,

som bliver tilbage i sigten. MilTeknO. S&B.
-kandler, en. (foræld.) person, der sæl-

ger krudt. vAph.(1759). VSO. -henter,
en. ^ den mand af en kanons betjenings-
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mandskab, som henter krudtladninaen frådet
sted, hvortil den er bragt v. hi. af mekaniske
midler ell. af folk, som ikke nører til kanon-
besætningen. Scheller.MarO. -horn, Qt.flt.

d. s. ell. t -e (Robinson.1.80) ell. f -er (LTid.
1724.10). (foræld.) horn (især: oksehorn),

hvori en soldat ell. jæger medførte krudt (alm.
haaret i et baana over skulderen). Moth.K
357.SøkrigsA.(1752).§805.stk.l.Blich.(1920).

kærre ned i tårnhvælvingen, satte lunte
til og sprængte tårnet i iMiien. AarbKbh
Amt.1927.216. -ladning^, en. spec. dels

(foræld.): det kvantum krudt, hvormed bøsse,

kanon ladedes; dels det i et projektil fyldte
krudt, som driver projektilet frem. VSO.
Blich.(1920).XVI.184. Krudtladningen til

de skarpe Musketpatroner skal herefter
være 2V4 Qvintin Krudt. MR. 1830. 59.

XVI.180. Funch.MarO.I.38.Børnenemsia.tte 10 Funch.MarO.II.80. -ledning, en. (for-
5ærne pille ved Krudthorn og Bøsse. JV
ens.HF.65. -hal, et. (foræld.) d. s. s. -kam-

mer 3. vAph.(1759). VSO. -hus, et. hus,

hvor der opbevares krudt ell. fremstilles krudt-
sats. Holb.Intr.I.709. Molb.Dagb.15. Regula-
tivNr.213^^/8l908.§l. -kas:e, en. en ved
resning af krudtmasse dannet kage, hvoraf
udtkornene fremstilles. MilTeknO. OpfB.^

V.578. SaVXIV.762. -kammer, et. 1)

(skudsikkert) rum i fæstningsværker, paa 20 et. maal til maaling af det krudt, som skal

pr
kr\

æld.) ledning, løbeild til mine olgn. (jf. -ren-
de, -rør, -siangej. MilTeknO. -Inét, en.
Lanaebek.Lex.KS47c. VSO. MO. jf. lugte
krudtet u. I. Krudt 1.2 : Han kan ikke lide
Krudtlugt. VSO. -maade, en (Moth.
K358. Langebek.Lex.K347c. Blich.(1920).
XVI. 86) ell. et (Funch.MarO. 1.72). (nu
kun diai., foræld.) d. s. s. -maal. Moth.K358.
MilTeknO. (u.KxvidtmaLaX). Feilb. -maal,

krigsskibe olgn., hvor krudtet opbevares (jf
-gat, -magasin 1 og Kammer 3^. DL.4—1
—18. Holb.Berg.73. Etlar.SB.448. Aller.IIL
369. 2) (nu næppe br.;jf. Kammer Q) mine-
kammer. VSO. 3) (foræld.) det lille rum i

bøsse ell. kanon, hvori krudtladningen anbrag-
tes (jf -hul og Kammer 8.1;. Moth.K357.
Blich.(1833).VL61. MilTeknO. -kar, et.

(1. br.) om beholder til krudt (jf. -fad, -tøn

bruges til en ladning (jf. -maade, -maalerj.
vAph.(1759). Blich.(1920).XVL180. Der
hænger et godt Krudtmaal ved (krudthor-
net). FMøll.L326. Skyderegl.82. -maaler,
en. d. s. Scheller.MarO. -magasin, et. 1)
magasin, hvor krudt og andre sprængstoffer
opbevares (jf, -kammer 1^. Borrebye.TF.
413. Harboe.MarO. *Da farer dit Krudt-
magasin med et Brag

|
i Luften (0: paa

de;. Bagger.11.439. -karl, en. ('da^Z.; j/". 30 e*s/ci&;.i)rac/im.Pr.iOJf. Nærved laaKrudt-
-uglej person med krudt (2.2) i. SophClauss
T.l. Han tævede det hele igennem . .

sikken en Krudtka'll AndNx.PE.IIL137.
Tilskuerne hyldede hjerteligt den gamle
Krudtkarl (o: om en 60-aarig kapløber). BT.
y9l924.2.sp.4. -karre, en. (jf. -kærre,
-vogn; foræld.). VSO. MO. Glahder.Retskr.
-ka8$(e, en. kasse, hvori der opbevares krudt
ell. fyldte karduser (jf. -bænk^. Funeh.MarO.

magasinet, et rudeløst, blindt Hus af Ce-
ment med rustne Jærnbolte.J VJens.M.1.58.
2) (nu næppe br.) d. s. s. -kammer 3. Krud-
Magazinet er fastsat midt i Granaten. LTid.
1725.76. -maser, en. (foræld.) person, der
fremstiller (fabrikerer) krudt (jf. -møller^.
Moth.K358. LTid.1728.293. VSO. -masse,
en. den masse, der fremstilles ved mekanisk
blanding af salpeter, kul oq svovl (jf. -sats,

11.80. Bardenfl.Søm.IL159. -kerne ell. 40 Melkmåt). Funke.(1801).IIL361. Sal.^'XIV.
•kærne, en. (nu næppe br.) d. s. s. -korn.
Blich.(1920).XVL184. -klump, en. om
en af de uformelige krudtmasser, der kan
fremkomme ved poleringen ell. ved indvirk-
ning af fugtighed. MilTeknO. -knop, en.
('-knub. MilTeknO.) om krudtkorn, der ved
korningen ikke har faaet sin rette form.
S&B. -korn, et. (jf. -kerne samt Korn
3.1 slutn.) om de ved korningen af krudt-

762. t-maskine, en. ^. s. s. -stampemølle.
Cit.ca.l770. (CarlChristensen. Frederiksværk.
(1926).32). -mester, en. (foræld.) over-
ordnet funktionær, som (i en krudtfabrik) le-

dede fabrikationen af krudtet. Cit.ca.l770.
(CarlChristensen. Frederiksværk. (1926). 33).
RegulativNr.213^Hll908.§10f. Trap.^11.82.
-mine, en. (foræld.) sprængmine, hvortil der
er anvendt krudt. Argus.l771.Nr.44.3. VSO.

kagen dannede smaakorn. vAph.(1764). Blich. 50 MO. -mølle, en. om de enkelte, mindre.
(1920).XVI.l85. MilTeknO. Christ.Kemi.
122. jf.: *Jens Hvøvtrup ryster nu Hagl
af Horn . . |

og maader gnistrende Kru-
dekorn.ilafej.i2S.iiO. -kul, et. trækul,
der anvendes ved fabrikation af (sort)krudt.
Veirtornen (0: vrietorn) giver gode Krud-
kul. VSO. OpfB.^ V.576. SaU XIV. 766.
-kælder, en. kælder, hvor krudt opbevares.
VSO. MO. -kælling, en. (nu næppe br.)

i afstand fra hinanden liggende bygninger
i et krudtværk, hvor de forsk, arbejder med
krudtets fremstilling finder sted; ogs. under-
tiden d. s. 8. -værk. Moth.K358. Fridrichs-
Værk . . et stort Canon-Støberie og der-
hos en Samling af 4 Krud- Møller med
200 Stødere. EPont.Atlas.II.260. Lov^^U
1868.§22. Trap.^II.59. -moller, en. (nu
næppe br.) ejer af en krudtmølle, et krudt-

en slags fyrværkerisager (jf. Troldkælling). 60 værk (jf. -mager;. vAph.(1759). VSO. f
til Luftens Rensning paa Skibene og i -morser, en. stampepotte i en krudtstampe-
Husene skulde (man) giøre meget vel, mølle. Cit.ca.l770.(CarlChristensen.Frederiks-
dersom man . . antændte Krudtkiællinger, værk.(1926).32). -pande , en. (foræld.)
som med Edike vare vædede. Lægen.fll. pande paa en bøsselaas, hvor fængkrudtet
326. -kærre, en. (jf. -karre; foræld.), to anbragtes. Werfel.Jagtb.4. MO. -plet, en.
landsknægte (rullede) en fuldpakket krudt- (nu næppe br.) en af krudt sveden plet paa.

81*
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huden. Moth.K358. Kongen selv var i den
øiensynligste Fare, men undgik dog der-

med at han fik nogle Krudpletter i An-
sigtet og paa Hænderne. Mall.SgH. 436.

MO. -posie, en. (foræld.) d. 8. 8. -taske.

VSO. -presse, en. maskine (presse), der

sammentrykker krudtmassen til krudtkager.

MilTeknO. OpfB}V.578. -prave, en. 1)

prøve, som det færdiglavede krudt under-
kastes; ogs. om et kvantum krudt, der prøves.

MilTeknO. SaUXiy.765. 2) (nu næppe hr.)

d. s. s. -prøver. VSO. HFisker.Da.-Fr.Sø-
Ordbog.(1839).68. -praver, en. apparat
til at prøve krudtets kraft. Moth.K358. LTid.
1724.824. Blich.(1930).XVI.175. MilTeknO.
-rende, en. (foræld.) krudtledning i mine
ell. brander (1). vAph.(1764). EFisker.Da.-
Fr.Sø-Ordbog.(1839).68. MO. -r»g, en.

(jf. -damp^ røg, der oystaar, naar krudt eks-

ploderer (ved affyring af skydevaaben). vAph.
(1764). GKMolb.SD.290. Drachm.D.49.
ikke kunne taale krudtrøgen, brugt

(spøg.) som udtr. for ikke at egne sig til sol-

dat, være bange for at gaa i Uden olgn. (jf.

lugte krudt(et) u. I. Krudt 1.2^. .//'.; Faa
af disse Officerer har lugtet Krudtrøg,
men indaandet desto mere Hofatmosfære.
NatTid.^''lxl929.M.l.sp.2. -rar, et. (foræld.)

d. s. s. -ledning. vAph.(1759). MO. -sats,
en. om h-udtets bestanddele ell. d. s. s. -masse

;

ogs. om tilsætning af voks, beg, tjære og spi-

ritus m. m. til krudt (Harboe.MarO.). VareL.
(1807).II.120. Den leverede Krudtsats bør
have en passende Fugtigheds Grad. MR.
1828.84. EegulativNr.2iæ'/8l908.§l. -sig-
te, en. sigte, der anvendes ved krudtets kor-

ning ell. støvsigtning (jf. -sold^. vAph.(1759).
VSO. MO.

II jf. ssgr. som Krudt-sigte-hus (o

:

bygning i et krudtværk, hvor sigtningen fore-

gaar), -kasse, -maskine (se MilTeknO).
-skib, et. (1. br.) skib, der transporterer

krudt (jf. -fartøj;. VSO. -skovl, en. (for-
æld.) træskovl, hvormed krudtladningen skov-

ledes i kanonen; ladeskuffe. vAph.(1764).
VSO. -sky, adj. (nu næppe br.) bange for
skud ell. for at gaa i ilden (jf. ildsky 2).

Det er en slet Krigsmand, som er krud-
skj. Langebek.Lex.K.^48a. -skærm, en.

(foræld.) d. s. s. Fyrskærm. Krudtskjerme
bortfalde paa alle Laase, som ere bestemte
til Geværer med smaae FænghuUer. ME.
1821.163. -slam, en ell. (1. br.) et (jf.

D&H.). slam, der danner sig ved forbræn-
ding af krudt (jf. -sod;. MilTeknO. *Tor-
denskjold tørred sin glødende Pande,

|

hvor Krudtslam og Sved sad i buede
Rande. DracAm.PT.i^^. En soldat kom op
af en dyb grøft, han var sort i ansigtet
af krudtslam. AnkerLars.MM.203. jf. (sj.):

Hun stod der tilsølet . . med nedfaldet
Haar og krudtslammede Hænder . . og
tjTede.Bogan.1.150. -slange, en. (foræld.)
om ledeild til en mine (jf. -ledning). vAph.
(1759). VSO. -sod, en. (nu næppe br.)

c?, s. s. -slam. Blich.(1920).XVI.108. CollO.
-sold, et. d. s. s. -sigte. vAph.(1759). VSO.

MO. -sprænge, v. vbs. -ning. sprænge
V. hj. af krudt, lade de mange Steen krud-
sprænse. Oluf8.0ec.VIII.6. \\ næsten kun som
vbs. MO. foretage en Krudtsprængning.
D&H. -stampe, en. (foræld.) d. s. s. -stam-
per. Cit.ca.l770.(Carl Christensen.Frederiks-

værk.(1926).33). -stampemaskine, en.

(foræld.) maskine i krudtstampeværk. Cit.ca.

1770.(smst.). -stampemalle, en. (for-

10 æld.) stampemølle, anvendt ved fremstillingen

af krudtmassen. MilTeknO. -stamper, en.

(foræld.) træstempel i en krudtstampemølle.
VSO.

II
hertil: Krudtstamper-sko, metalklods

paa enden af krudtstamperen. VSO. -stam-
peværk, et. (jf. -stampe(r), -stampe-
mølle; foræld.). Cit.ca.l770.( CarlChristensen.
Frederiksværk.(1926).33). -star, et. støv,

der fremkommer ved korningen ell. ved pole-

ringen og støvsigtningen. MilTeknO. Regu-
20 lativNr.213^y8l908.§7. -svamp, en. (for-

æld.) svamp (til fyrtøj), der er præpareret
med finstødt krudt for at fænge lettere. Funke.
(1801).II.556. -sæk, en. (foræld.) 1) sæk
til transport af krudt. Eolb.Intr.I.504. VSO.
2) en med krudt fyldt lærredssæk, der brugtes

som haandgranat. MilConv.IV.397. -taarn,
et. muret bygning til opbevaring af krudt
og andre sprængstoffer. Moth.K358. SøkrigsA.

(1752).§676. Bek.Nr.l60^Viol902. Trap.^II.
30 56.

il (jf. I. Krudt 2.2^ billedl. Oehl. Digte.

(1803).245. -taske, en. (foræld.) taske ell.

pose, hvori krudt opbevaredes ell. transporte-

redes (jf. -pose, -sæk 1). Moth.K358. VSO.
-tragt, en. tragt, v. hj. af hvilken en pa-
tron ell. en kardus fyldes med krudt. Funch.
MarO.1.72. Skyderegl.82. -træ, et. ved af
tørstetræ, hvidel olgn., der brændes til krudt-

kul. SaUXIV.766. -tande, en. tønde, hvori

krudt opbevares (jf. -fad, -karj. Moth.K358.
40 det varede ei længe før han saae en bræn-

dende Lunte heftet fast ved en Krudtønde
og saa nær udbrændt, at der nu var neppe
to Tommer tilhsige. Mall.SgH.234. Harboe.
MarO.

II (jf. I. iS-udt 2.2) ofte i sammenlig-
ninger ell. billedl. En ung, fantastisk Ven
af mig, en af det unge Italiens futtende
Heroer, staaer i Spidsen for det hele Even-
tyr . . kun en lille Gnist i saadan en Krudt-
tønde — og Puf I — Explosionen er deri

50 Ing.LB.III.120. saa maa Du love mig, at

Du aldrig vil friste mig til at blive hid-
sig. Du véd, at jeg er en Krudttønde.
Der behøves bare en Gnist for at faa mig
til at sprænge Mure og Yægge. Bøgh.II.
224. Den socialistiske Stat vil rimeligvis
vise sig at være en Krudttønde af den far-

ligste Slags. ChrReventlow.Krigsaarsagerog
Kampmaal.(1916).31. -ngle, en. i^i^-kari;

dels (soldat.) om artillerist (OrdbS.); dels

60 (vulg.) som skældsord m. ubestemt bet. DSt.
1918.56. StormP.Det er ikkemig!(1920).16.

-valsemaskine (Cit.ca.l772.(Carl Chri-

stensen.Frederiksværk.(1926).33)) ell. -yal-
semalle, en. maskine (mølle), hvori det

svovl, der skal anvendes til fremstilling af
krudt, knuses; inkorporationsmølle. MilTeknO.
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-vogn, en. (foræld.) vogn, der medfører
en hærs beholdninger af krudt (jf. -karre,

-kærre;. Slange. ChrIV. 530. VSO. MO.
-vaBrk, et. fabrik, der fremstiller krudt

(jf. -fabrik, -mølle;. Holb.Staat.540. Begu-
lativNr.213''^/sl908. || hertil Krudtværks-ar-
bejder, -bestyrer (CarlChristensen.Frederiks-

værk.(1926).9å), -karl (smst.lOl).

I. Krag^e, en. se II. Krukke.

Alabast(er)krukke;. En Pige saae eengang
uforvarende sin Mad-Moer tage en Flaske
af Skabet . . Pigen forundrede sig der-
over, toeg samme Krucke ud af Skabet.
Holb.UHH.1.5. i de fleste Høie findes
Krukker med brændte Ben og Aske i.Suhm.
Hist.I.lll (jf. Askekrukke). *En Krukke
Vand vi havde,

|
Dertil lidt daarligt Brød.

Winth.HF.192(jf. Vandkrukke;. Krukker
ILlLrnse (Moth.E365. VSO.)ell.lLrnU- lo til Gryn og Melsorter. Const.Kogeb.^(1920)

ke, V. (Moth.K365. VSO. MDL. Feilb.).

-ede. (sv. dial. , no. dial. kruka ; besl. m. no.

dial. krjuka, krybe (sammen), ty. kriechen,
og m. krybe; jf. II. Krykke, IV. krykke;
dial.) gaa (sidde osv.) kroget, forover-
bøjet; krybe sammen.
Krugge, en. se II. Krukke.
I. Krak, en. [kro^] (ogs. Krukke. Ordb

S.), flt. -ker. {vistnok besl. m. II. kruge (VI.

375.
II

spec. (nu især dial.) om saadan be-

holder (krukke ell. flaske) med medicinalvarer

(jf. Apotekerkrukke;. *Siig, at han (o: en
barber) komme maa med alle sine Kruc-
ker. Holb.Paar8.166. *En Medicus før Dag
paa Patientens Trappe | Man seer alt i

Gevær med Krucken under Kappe. sms^.

253. Han søger Kraft i Krukker o: han
vil hente Styrke paaApotheket. FSO. Feilb.

krukke); egl.: noget foroverbøjet, sammen- 2Q
\\
(nu kun dial.) om urtepotte (jf. Blom

bøjet ell. misdannet; sml. sv. kruke, ræd stak-

kel, SV. dial. kruker, no. dial. kruk; jf. Kruk-
i ssgr. samt Ulvekruk; forst.) stort, bred-
kronet træ (bøg) med mangedelt stamme;
edderkop (3). ForstO.

II. Krak, en. [kro^] (f Krukke, se ndf.)
uden flt. {af uvis oprindelse; maaske sa. ord
som I. Krukke (m. bet. „pulje" (?), jf. Dania.
111.31), ell. forkortet a/" Krokodille 4 (jf.

sterkrukke 1). OrdbS.(8Jæll.). \\ talem. (nu
næppe br.): der gaar hul paa kruk-
ken, brugt som udtryk for, at en vædske lø-

ber ud, spildes. *den (o: et tilløb til rende-
stenen) er aldrig til,

|
Undtagen Jule-Nat

naar Folket brav er drucken,
( Og som

Naturligt er, naar tit gaar Hull paa Kruc-
ken (o : naar man kaster op ell. ofte maa
lade vandet).Holb.Paars.l97. krukken taa-

Jesp.Nut.4)) ^ i Vhombre: d. s. s. Kodille i;3oler nok vallen, brugt om person, der kan
især m. overgang til adj. i forb. blive kruk.
*I tørstige Siele, som qvæde

| Om Viin,
og om Kieresters Skaall | Hvad har vel
en Snizer for Glæde | Mod L'hombre
med Krukke og Aal? (anm.: Krukke
betyder en dobbelt Beet, naar Codille
tabes;. Storm.SD. 133. „hvor blev Basta
af?" . . „Kandidaten har kastet den. Nej,
det er dog lumpentl . . han var jo bleven

drikke meget. Moth.K359. VSO. \\ ordspr.
krukken gaar saa længe til vands
(ell. (nu sj.) kilde(n). Moth.K359. Mau.2612.
CBeiyih.ilLé7), at den kommer han-
keløshjem (ell. (nu næppe br.) faar knæk.
Mau.1.285. CBernh.III.47) olgn., til sidst

ender det (især: et vovestykke olgn.) galt.

KomCrrønneg.III.85. Deres Forvovenhed
gaaer alt for vidt, og Krukken kan gaae

kruk til op over Ørene." Hostr.Int.54. 40 saalænge tilvands, indtil den gaaer han-
Dn^inTTT.Qi rin \^,ir'r\^ Tiqtto Vaofof /i^f ksløs hlem.Blich.(1920).XII.46. *Jeg kjeji-

der ei Letsind større end hans (o: en
hunds)y

I
Der hjalp hverken Børst eller

Bank;
|
Krukken gik da saa længe til

Vands, | Indtil den kom hiem uden Hank
(o: hunden maatte lænkes). Winth.IV.98.
Bogan.II.94. smaa krukker har ogsaa
ører, d. s. s. smaa gryder har ogsaa ører
(se Gryde 8p.212^'*). S&B. OrdbS.(sjælU.

50 2) overf., om hvad der minder om (ell.

sammenlignes med) en krukke (1) (jf. ogs.

Blomsterkrukke 2, Honningkrukke 2-3 samt
Feilb.). 2.1) (jarg.) om hat (jf. fx. I. Bøtte
2.i;. Oadeordb.^y^(soldat.) om kepi. KLars.
Soldatspr.3. 2.2) (vulg.) om hjernen ell.

hovedet (jf. fx. 1. Bøtte 2.3;. Goldschm.IV.
299. Arbeidsmand J. . . havde slaaet W.
saaledes „i Krukken", at Hatten foer ham
helt ned over Øinene. DagsTelegr.'^VslSSé.

Dania.III.31. du burde have kastet det
spil, det var oplagt kruk

j
naar spilleren

stadig er i mellemhaand, er krukken sik-
ker

i

III. Krak, en. se 1. Krukke.
Krak-, i ssgr. ['krog-] 1) {besl. m. (del-

vis sa. ord som) I. Kruk) se kruk-ryffget,
-skuldret, -æble. 2) af I. Krukke, se Kruk-
ært fw. Krukkeært). 3) a/" IL Krukke, se

Kruksnekke (u. Krukkesnekke;.
L Krakke, en. ['kroga] u lyder ræt

i krukke, kulå. Høysg.2pr.20 (jf. Feilb. og
Brenderup.SlOO). (i %et. 3 ogs. Kruk. Den
paalideligeFarver.(1867).12). flt. -r. {ænyd.
krukke, kruk (se fx. Kalk. u.Ysindkmk),
kruge (se fx. Kalk. u. Ler-, Stenkrukke;,
SV. kruka, no. krukke, jf. sen. oldn. krukka;
fra mnt. kruke ell. oeng. croeea, jf. ty. krug,
oenq. crog; af uvis oprindelse; jf'.Y. krukke)

1) en (i forhold til bredden) forholds- 6Q 2.sp.4. Det vilde slet ikke gaa ind i hen-
vis høj, fladbundet og foroven aaben
beholder af ler, glas, porcelæn olgn.,
bestemt til opbevaring af madvarer, kryd-
derier, apotekervarer olgn.; ogs. (nu kun dial.)
om (lille) flaske, en Alabasters Krukke
med meget kostelig SsLlve.Matth.26.7(jf.

des lille Krukke, at der var noget man
ikke maatte. AnrfiVir.i5Jkf.5P. Han er skør
i krukken. Svedstrup. EG. 11.263. være
varm i krukken, spec. (smZ. krukkevarm

;

nu 1. br.): være beruset, fuld. NMøll.K.290.
skælde en krukken fuld, skælde en dyg-
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Ug ud; skælde en huden fuld. RobLHans.
EP.129.

3) (farv., nu næppe br.) en sammen-
sætning af findelt indigo og nord-
hauserolie, der hensattes i en sten-
krukke til opløsning (brugt til at farve
saksgrønt). CJacobsen. Jsy Kogebog. (1857).
37?(se u. Jødekrukkej. DenpaalideligeFar-
ver.(1867).12.

4) (dagl.) bet. 1 brugt som skældsord.
4.1) (sml. lign. anv. af PotteJ som sidste led

af ssgr., der er nedsæt, personbetegnelser

(især for kvinder). At tænke sig, saadan
en Fnisekrukke har man (o: en ung
pige) selv været for bare to smaa Aar
siden. EBriksø. Under fremmed Tag. (1911).

42. Holger er en modbydelig Sladre-
krukke. HermannJensen. Den røde Radio.
(1924).62.se o^^s. Eddike-, Skabekrukke. 4.2)

forkortet for Sk&hekrukke, om skabagtig,
affekteret kvinde (spec. skuespillerinde)

ell. (sjældnere) mand. Bang.SE.215. Mo-
liéres Komedie, der af Oversætteren er
kaldt „de ziirlige Damer", en meget umo-
derne Titel, der burde være omb^tetmed
det helt moderne: Krukkerne. Tilsk.1916.

11.476. (bogen) angriber anderledes tæn-
kende Krukker. TomKrist.(PoUliol925.13.
sp.5). vi tror, det var Gustav Esman, som
første Gang hæftede Betegnelsen Ejukke
ved en Skuespillerinde, der var fyldt med
Primadonna-Skaberi.i^2/ewsF.2V8JfP^i.5.S2?.5.

II. fiLTukke, en. (ogs. Kru(ge). Feilb.

jf. Krøyer. III. 1139. — tidligere (skrevet)

Krugge. EPont.Atlas.I.661. OFMull.ZoolPr.
247. jf. Krøver.III.1139). fit. -r. {enten sa.

ord som I. Krukke ell. til II. kruge; dial.)

om sneglehus ell. selve sneglen; især om
konk, trompetsnegl, Buccinum undatum
L., rødkonk, Neptunea antiqua, og pur-
pursnegl, Purpura lapillus L. EPont.Atlas.
1.661.662.

III. Krnkke, en. se I. Kruk.
IV. Krakke, subst. se II. Kruk.
V. krakke, v. ['kroga] -ede. vbs. jf.

Krukkeri, {til 1. E^rukke 4.2; dagl, jarg.)

opføre sig krukket; skabe sig. (films-

skuespillerinden) har ikke siden virket nær
saa godt . . fordi hun rentud sagt kruk-
kede ikke saa liåt\BT.^*/9l922.16.sp.3. Tom
Kri8t.(PoUkl925.5.sp.l).

VI. krakke, v. se II. kruge.
Krakke-, i ssgr. af I. Krukke 1 (jf.

dog Krukke-snegl^. -baand, et. (foræld.)
baand (oftest: vævet), hvori en krukke kunde
bæres. DanmarksFolkeminder.IV.(1 909).46.
-danaet, part. adj. d. s. s. -formet. VSO.
MO.

Il
spec. (bot, nunæppe br.; jf.u.-formet):

Krukkeåsinnet'Kione.Træearter.(1799).327.
CGRafn.Flora.1.36. -formet, adj. (I br.

-fonnig. S&B.). af form som en krukke;
spec. (bot.) om krone: som er sambladet, re-

gelret med oppustet rør, der er indsnøret un-
der kraven (urceolatus) (jf. -dannet/ Lange.
Flora.XLJii. -Ian, adj. (talespr., l.br.; jf.
-varm/ Når (moderen) talte om Avertisse-

menter og om at søge Plads, var den tem-
melig krukkelun herhjemme. Tom Krist.

LA.24. -nellike, en. 2( (nu næppe br.)

form af havenellike, Dianthus caryophyl-
lusL. (jf. Pottenellike;. HaveD.(1762).199.
-ned, en. (talespr., 1. br.) i flt., om slag af
knoerne („nødder") oven i hovedet. D&H.
Krakkeri, et. {afi. af I. Krukke 4.2

ell. vbs. til V. krukke; dagl.) det at være
10 krukket; ogs. (især i flt.) om de enkelte ud-

slag heraf. DagNyh.^^lnl917.5.sp.2. Den
Flugthistorie var jo kun Krukkeri af Else.
PCVHan8en.Julinat.(1921).109. (man) tum-
ler . . igennem (bogen) med Ørene fyldte af

denne Kvindes . . Indfald, smaa Løgne,
smaa Krukkerier. TomKrist.(PoWkil926.
12.sp.l). Der er ikke Spor af Prima-
donna-Krukkeri over henåe.smst.^^U
1921.4.sp.l. En mandig Naturelskers Op-

20 levelser. Iagttagelser, Bekendelser. Ingen
Natur-Krukkerier eUerDyrefabler.^eri
Tid.''^lBl923.Aft3.sp.l.

Krakke - snegel (Brehm. Krybd. 803.
D&E.) ell. -snekke, en (S&B.). [II] (nu
næppe br. Kruk-snekke. Funke.(1801).1.546.
Cuvier.Dyrhist.II.41 . Krøyer.Grundtræk ved
naturhist. Underviisning. (1 833).290). (zool.,

nu sj.) konk, Buccinum L., især B. unda-
tum L., trompetsnegl; ogs. om vor største hav-

30 snegl, Neptunea antiqua (Brehm.Krybd.803).
krakket, adj. ['kroga<] {afi. af I. Kruk-

ke 4.2; dagl.) uægte; affekteret; for-
skruet; som skaber sig; skabagtig. (Jo-
hanne Louise Heibergs) egen Skildring af

denne lille . . Episode (viser) hvor „kruk-
ket" vor største Skuespillerinde var som
Menneske. Pol.^/il916.6.sp.l. Sproget (er)

paa ingen Maade fri for at være en Smule
krukket nu og da. IIBrix.(IllTid.l919.259).

40 (N. N.) med sin skattede Veltalenhed, som
enkelte Skumlere maaske finder lidt pre-
ciøs eller — hvis man maa bruge et vul-

fært Udtryk — en lille Smule krukket.
'oU*/7l922.5.sp.3.

krakke-Tarm, adj. (dagl, næsten
vulg.) meget varm (jf. -lunj. Naar det sy-
nes at tegne til, at Spilleren (i Vhombre)
skal bUve kruk, siges Situationen — med
et Ordspil— at blive krukkevarm. Dania.

50 III.57. Gadeordb.^ „der bliver krukkevarmt
paa den harske Plads, hvor vi skal laste

Træ," betroede første Styrmand mig. Pol
^/9l926.Sønd.2.sp.l. jf.: en stille Varme, en
Krukkevarme, som maa have været
svært behagelig i en kold og urolig Tid.
VilhAnd.BT.159. -ært, en. (sj. Kruk-. Da-
vid8.KK.120). i forb. krukkeærter med
lavendler paa, spøg. benævnelse for ret

(fraMester-Jakel-komedien):Er det Sursteg ?

60 Det er Krukkeærter med Lavendler paa.
RWatt.Figaro.(1869).106. \\

(sj.) som spøg.

svar paa spørgsmaalet „hvad skal vi have til

middagV Skattegraveren.1887.11.1 60.

krak-rygget, adj. (dial.) pukkelrygget

(jf. -skuldret samt krykrygget^. Moth.K365.
Cicero.OmPligterne.(overs.l82 7).22 7. MDL,
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Feilb. -skuldret, adi. (dial.) som har
opstaaende skuldre (saa hovedet sidder nede
ml. skuldrene); hvis skulderblade er frem-
staaende; ogs.: pukkelrygget (jf. -rygget).

MDL. en gammel, krukskuldret Mands-
ling med hvidt, tjavset Haar. Skovrøy.Fort.
67. Feilb. I Frastand tykkes han at se ud
som alle andre, med Undtagelse af lidt

Krukskuldret hed msiaske. Vejrup. KM.
249. -isnekke, en. se Krukkesnekke.
-æble, et. (gart.) en slags æbler, hvis ene

halvdel er betydeligt stærkere udviklet end
den anden. CMatthies.DF.III.112. -ært,
en. se Krukkeært.
Krnl, Krnl-, se I. Krølle, Krøl-.
I. Krnm, et. [krom'] (substantivering af

II. krum ; 1. br.) d. s.V II. Krumme, en gam-
meldags Fodreskovl . . laa med det hule af

Bladet nedad og var kommen til at hvile
paa Skaftet, hvor det dannede en Krum-
ning tæt ved Bladet. Den øverste Ende
af Skaftet og Bladet var begge hævet op
fra Gulvet og holdt hinanden i Ligevægt
over Krummet, den hvilede paa. AlbDam.
Mellem de to Søer.(1906).149.

II. krum, adj. [krom'] (ænyd., sv., no.

d. s.; fra mnt. krum, ty. krumm, oht. krump,
oeng. crumb, Jf. oht. krumpf, oeng. crump

;

besl. m. I-II. Krampe, II. krap, II. krympe;
jf. II. Krumme, III. krumme)

1) egl: som ikke danner en lige linie;
nu næsten kun: som danner en enkelt
bue eli. kurve. 1.1) i al alm. om linie ell.

ting; ogs. undertiden : som danner en vinkel.

Planer af krumme Linier, enten Convex
eller Concav. Sylvius. Geom. 39. (tyrkens)
krumme Sværd førtes af kraftfulde Arme.
Blich.(1920).XII.89.*Ynglmgen paa blanke
Skøiter

| Svæver frem i krumme Sving.
Winth.1.56. Projektilet (fra en haubits)
sendes derfor saa højt til Vejrs, at det
falder omtrent lodret ned. Med et tek-
nisk Udtryk hedder det, at Kuglebanen
er ]ixvLm. PoUHa1911.3. Shagpiber . . to
med lige og . . to med krum Spids. PolitiE.
KosterbU^I\192é.2.sp.2. H ordspr. jo krum-
mere træ, jo bedre krykke, se u. I.Krykke 2.

Ilkrumthorn, (jf. Krumhorn 2 ; nu næppe
br.) om jagthorn, se talem. u. Jæger l.i.

||

krumt hus, sted olgn., (dial.) om hus,
bolsted, der bestaar af to i vinkel sammen-
læggede længer (jf.KTum-hus, -sted samt
Feilb. u. krum-bygning, -hvervj. EZangen-
berg.Da.Bøndergaarde. (1925 ).él. AarbThi-
sted. 1925.78. NatTid.y^l928.Aft.7.sp.5.

\\

t krumme spring, d. s. s. Krumspring.
*mand udforske bør en Ting,

|
Før mand

giør storAllarm og mangeKrumme Spring.
Holb.Paars.150. alle skulde troe . . at han
ikke vilde giøre mange krumme Spring,
men lade sig trekke ved Næsen. sa.lfTAir.

277. En Favorit til Hove, som har vidst
ved allehaande krumme Spring at fylde
sine Kister og SkTine. LTid.1729.169.

||krum stav, (nu næppe br.) d. s. s. Krum-
stav. vAph.(1764). *Saa styred med min

krumme Stav | Jeg (o : paven i Rom) Ver-
den. Grttnfi^v.iTrøTi.Si.

II
krumt tømmer,

d. s. 8.Krumtømmer. Z/arsen. D&H. || krumt
æg, (bot.) planteæg, hvis kerne og hinder er

stærkt krummede; kampylotropt æa. Warm.
Bot.532. 1.2) om legemsdele, (han) var høy
af Væxt, havde en breed Pande, sorte
Øyen og enkram 'biæse.Holb.Hh.I.470(jf.
Krumnæse^. *et Næb . .

|
Saa krumt og

10 blankt som en hvæsset Lee. Oehl.NG.142

(jf. krumnæbbet^. *Hver Dag, fra Morgen
indtil Aften silde,

|
Med samme krumme

Ryg han sidder stille. PalM. IV. 149 (jf.
krumrygget). Hoven kaldes krum, naar
Hornvæggen paa dens ene Side forløber
ovenfra nedad i en Bue med Hvælvingen
bort fra Hovens Midte (konvekst), paa
dens anden Side i en Bue med Hvælvin-
gen indad imod Hovens Midte (konkavt).

20 Grunth.Besl.139.
\\
gaa med en krum

arm, se u. I. Arm l.i. paa krum arm ell.

paa krum, (dagl. ell. jarg.) arm i arm;
havende en under armen (især om kæreste-

folk). Jeg fulgte efter Dig . . Jeg tabte
først Sporet og kom op foran Raadhuset
. . og hvem kommer lyslevende med Herre
paa krum Arm — ? Buchh.GT.50. de gaar
paa krum

j ||
gøre krumme fingre,

(nu næppe br.) være tyvagtig; have lange
30 fingre (se u. I. Finger 2.2J. vAph.(1759).99.

Leth.(1800). VSO. \\ en krum haand. 1.

(nu næppe br.) i forb. gøre ell. have en
krum haand, være tyvagtig (jf. ovf.). Moth.
K360. VSO. 2. (nu kun dial.) i udtryk for
at modtage, anmode om ell. (sjældnere) an-
vende (Leth.(1800). Grundtv.Saxo.I.156) be-

stikkelser; især i forb. som komme med,
bruge, gøre en krum haand. komme med
en krum hånd til en. Moth.K360. paa For-

40 bud følger gierne Dispensation, og med
Dispensation en krum Haand. Holb.DH.II.
171. Herr PresidentI sælg Retten, brug
en krum 'R2i2inå.Biehl.Cerv.LF.I.26. *De
aldrig Nogens Bønner høre, | At jo en
krum Haand først de g\øiQ.Winth.B.F.186.
Feilb.1. 764. ordspr.: krum haand gør naa-
dig dommer ell. giver en naadig dom
(VSO.II.477. MDL.187. Feilb.1.764). Moth.
K360. Falst.123.

\\
gaa paa med krum

50 hals, se w. I. Hals l.i. || Krumme Knæ
eller „hængende Forknæ" . . forekomme
ofte hos Heste i høj Træning og skyldes
da som Regel kun en høj Grad af Spæn-
ding^ i Underarmens Bøjemuskler. Fæd/øfe.

5.9
("J/".

krumknæet^. ||krum næve, (nu
næppe br.) d. s. s. krum haand 2 ovf. de
skulde kun prøve at giøre Argus en krum
^æve. Argus.l770.Nr.9.1.

\\
gøre en krum

ryg, (nu næppe br.) bede ydmygt; ydmyge
60 sig. MO. 1.3) om person. \\ hvis legeme

(især ryg) er sammenbøjet af alder-
dom ell. sygdom (jf. kroget^. Cit.1708.
(KbhDipl.VlII.32). Sixtus5. (gik) krum og
heldede sig paa en Stav, paa det at alle

skulde troe, at han formedelst Skrøbelig-
hed ikke kunde leve længe. Eolb.MTkr.
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277. *(ien Stodder,
|
Der gik mig krum

og sakkende forbi. Bagge8.lV.28. *Saa talte

han og vandred . . | Med Hætten ned om
Panden, |

Krum som en gammel Mand.
WmthMF.237.\\ slaa en krum og lam,
(nu næppe br.) skamslaa. Høysg.S.47. Leth.

(1800). II
ordspr.: er du krum, er du lam

08V., se u. frem 3.8. || i udtr. for at indtage
en krumbøjet stilling, krumme ryggen. Hvil-
ken ærlig Mand, der sidder saa krum, og
giør saa mange Vers om Dagen, kand nok
laa saadan Pukkel paa Ryggen. Holb.LSk.
1.3. Sidde sig krum over Bøgerne. vAph.
(1 764). spec. (nu 1. br.) i udtr. for at ind-

tage en ydmyg stilling: gøre sig krum for

en. Moth.K360. *jeg tog Hatten af, ham hil-

set gandske krum. IIolb.Paars.328. talem.

(nunæppebr.): han er krum, naar han
bukker sig (o: han er snu, snedig). VSO.
han gør sig saa krum som en hund
i en gryde (o: ydmyger sig dybt). Moth.
K360. VSO.

II
(foræld.) i udtr. for at krum-

slutte, være krumsluttet, en Militair tildøm-
mes enten at betale 1 Rdlr. . . eller i visse
Timer sluttes krum. MR.1757.171. spænde
dig krum eller kaste dig i Hundehullet.
Ing.VS.I.lGO. paa at ligge krum et Par
Dage, eller paa et Par Maaneders Fæng-
selsstraf skal det for Deres Skyld heller
ikke komme mig an. Hauch.III.412. Feilb.

1.4) (nu sj.) som er uregelmæssigt bøjet,
krummet (jf. kroget^, ell. som danner
flere forsk, buer, kurver; som bugter
sig (ud og ind, i bakker og dale), hvad,
som er krumt (1871: bakket^ skal blive
jævnt. Es.40.4(Chr.VI). Denne Flod løber
saa meget krum, at mand tit maa gaa
over hanå. Pflug.DP.349. Bækken løber
krumt over Engene. vAph.(1764). En krum
Linie, o: en, som hvert Øieblik forandrer
Retning.FSO. at skrive krumt o: skrive
skieve Linier, sms^. Hver Dal skal opfyl-
des, og hvert Bierg og Høi skal nedtryk-
kes, og det Krumme (Chr.VI: krogede^
skal giøres lige, og de ujævne Veie skulle
slettes.ZfWC.5.5. ordspr. (nu næppe br.) : Unge
Stude gjøre krumme Furer. Mau.UOOl.
1.5) ("CP, nu 1. br.) billedl. \\ i forb. som gøre
ret, hvadderer krumt, forvrænge sand-
heden; bøje retfærdigheden (jf. gøre kroget
lige u. kroget sp. 437^^). giøre ret det, som
er krumt. r-SfO. MO. talem.: penge, som
er stum, gør lige hvad der er krumt. Mau.
7393. vAph.(1764).

||
(gaa) den krum-

me vej, (gaa) krumme veje, d. s. s.

(gaa) krogveje, den Betienter, som for-
dum var heel vel holden med et Par hun-
drede Daler eller tre, fristes nu til at
skaffe sig lige saa meget ved krumme
Veye. EPont.Men.IIl.553. *En anden gaaer
den krumme Vej,

| For Skurkens Fødder
Støvet slikker.Blich.(1920).V.213. vel gaaer
den (o: visdommen) krumme Veie med
ham i Førstningen (Chr.VI: den omgaaes
i det første paa en forvendt viis med
hsim). Sir.4.18. jf.: *Indover Tærsklen af

den Port vi stige,
| Som onde Lyster lade

ubrugt ligge,
\
Fordi den krumme Vei

dem tykkes lige. CKMolb.Dante.II.69.
2) ijf 8V. dial. krum, stolt, hovmodig; vel

egl. med henblik paa dyr, der krummer hal-

sen, naar de stritter imod ell. gaar over til

angreb, jf. gaa paa med krum hals u. I.

Hals 1.1, maaske delvis ogs. med henblik paa
fugle, der kror sig; nu kun dial) dels: stæ-

10 dig; trodsig; ur egerlig; dels: kaad; stolt;
hovmodig. Af lykke bliver mand krum.
Moth.K359. gøre sig krum. sm8t.360. Feilb.
Rietz.353(skaansk).
krain-, i ssgr. ['krom-] a/" H. krum (1).

-agtig^, adj. (nu næppe br.) noget (en smule)
krum. Pflug.DP.396. en krumagtig hvæl-
ved Broe. EPont.Atlas.I1.305. Disse Skov-
Trolde havde nogle krumagtige Horn at

tude i. Argus.l770.Nr.3.2. VSO. -bane-
20 iskyts, et. ^ skyts, hvis projektil beskriver

en (meget) krum bane Cmods. Fladbaneskytsj.
Sal.WIII.201. -ben, et. 1) (anat., foræld.)
7iavn paa visse krumme dele af sibenet (Ossa
turbinata). Saxtorph.0.113. 2) (1. br.) krumt,
skævt ben, hjulben olgn. (jf. -fodj. vAph.
(1759). VSO. -benet, adj. som harkrumme
ben (jf. -ben 2, -fodet;. Moth.E360. Eøysg.S.
337. det krumbenede Bord. Schand.IF.251.
D&H. -bil, en. (nu næppe br. -bile. vAph.

») (1 759). RFisker. Da.-Fr.Sø- Ordbog. (1839).
69). (haandv.) bil (økse), der anvendes til

udhuling af træ olgn. (jf. -øksej. VSO. MO.
ForstO. -bladet, adj. (nu næppe br.) som
har ell. bestaar af krumme blade; spec. (mi-
neral.) om brudflade : krumbladig. GWad.
Termini oryctognostici.(1798).22. -blok, en.
(sko.) blok (5.2) med et krumt, til vristen

svarende stykke. Larsen, -bng^t, en. 1)

krumning, bugtning af noget. Gram.Nucleus.
40 1729. VSO.

II
nu kun ^: bugtning af et tov,

der ligger uordentligt henslængt paa dækket.
Sal.X.1121. 2) (dagl. ell. især J,; overf, i flt.,

om forsøg paa at slippe uden om, lyve sig

fra noget; udflugter; krumspring (2). (han)
holdt (ikke) af Modsigelse. „Hvad er det
for Krumbugter? Vil han straks kom-
me med 1" SLagerlof.NielsHolgersensBejse.1.
(overs.l906).109. Aller.III.370. CP -bngte,
V. (1. br.) refl. : bugte sig i krumninger. Rundt

50 om den ene Malkespand krumbugtede sig
en hvidsokket Kat. Pont.FL.70. det Land-
skab, hvorigennem Aaen krumbugter sig.

sa.F.1.320.
II jf. u. H. krum 1.8: Mens (kon-

gen) sad ved Bordet paa Skivehus kom
den stedlige Kapellan . . krumbugtende
og overbragte Majestæten en hel Kan-
tate. Aakj.(AarbSkive.l920.93). -bngrtet,
adj. (jf. -bugt 1, -bugte; sj.). krumbug-
tede A&er. KSelskNye Skr.V. 616. -hugt-

60 nins, en. (1. br.) d. s. s. -bugt. S&B.
-berje, V. [-.bmi'a] (jf. -bøjet, -bøjning;
1. br.) gøre (bøje) noget krumt, de andre
Kjeltringer grebe fat i ham (og) krum-
bøiede ham, saa Hovedet sad ned imel-

mel Benene. HCAnd.VI.125. billedl: med
fuld Troskyldighed gaar (Byron) ind
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paa Overleveringen off . . krumbøjer sin

Fornuft under dens Asig. Brandes. V. 54:^.

-bejet, part. adj. [-|b(»)i'9<] (jf.-hø\e, -bøj-
ningj. *hver Agurke ligger | Krumbøjed,
som en Segl.LThura.Foet.36. en stor,

krumbøiet Stridsøxe. Hauch. V. 22. En
krumbøiet Stok-FfSO. || 8pec.(bot., nu næppe
br.) om blad: som danner en bue, hvis op-
højede del vender opad. CGRafn.Flora.1.36.
Træearter.(1799).327. || nuisæromperson(jf.
II. krum 1.8/ Hist gaaer den krumbøiede
Huusfader og arbeider møisomt.Mall.Q.SG.
Winth.HF.S14. en gammel, let krumbøjet
Mand. SvLa.SS.35. -bejle, en. J^ (foræld.)
rørstykke, der paasæites fiaturhom og -trom-
pet for at forandre grundtonen. SaUXIY.
767. GJ -bejning:, en. (l.br.; jf. -hø\e,
-bøjet/ maaske holdes . . Hestens Hals
(o : paa en statue) i lidt for stærk Krum-
\iø\nmg.Dannebrog.'^lil909.1.sp.7. -cirkel,
en. ^(nu næppe br.) d. s. s. -passer. Moth.
K36L VSO. MO. -fingret, adj. (nu næppe
br.; jf. -haandetj tyvagtig; langfingret (jf.
have krumme fingre u. II. krum 1.2/ Leth.

(1800). VSO. -flaske, en. (nu næppe br.)

retort. vAph.Chym.III.95. -fod, en. (nu
næppe br.) skæv, kroget fod (jf. -ben 2, -fodet
samt Krogfod;. YSO. MO. -fodet, adj.

(jf. -benet, -fod; nu næppe br.). Moth.K360.
Høysg.S.337. VSO. -fyr, en. ^ bjergfyr,
Pinus montana Mill. (jf. -holt-fyr/ Cit.

1870.(OrdbS.). -gade, en. (sj.) krum, kro-

get gade. en Krum-Gade, kalden HoUæn-
der-StTæået(iBergen).Holb.Berg.44.-gang,
en. (nu næppe br.) krumning; billedl: d. s. s.

-vej. Moth.K360. Livets slangebugtede
Krumgange, og de menneskelige Hier-
ters mørke Labyrinter. Lodde.NT.275. MO.
•^roet, part. adj. (fagl.) d. s. s. -vokset.
Suenson.B.II.36. -baandet, adj. (nu
næppe br.) d. s. s. -fingret. Moth.K360. VSO.
-bage, en. (nu næppe br.) om jærnkrog,
-hage, baadshage olgn. VidSelskSkr.111.173.
For Resten raadte han ham, især at bruge
skarpe Krum-Hager, hvormed han baade
kunde skamfere Skibene, og skille Strids-
mændene ved Hjelm og Skjold. Orundtv.
Saxo.1.141. -hals, en. 1) (1. br.) krum ell.

skæv hals. vAph.(1759). VSO. MO. *Hun
klapped Grånes (o: hestens) Krumhals:
„Hvor han er vaad og træt!"

| Da mødtes
vore Hænder i Manhaarets Net. Gjel.Br.
151. 2) (nu næppe br.) en retorts hals. VSO.
3) Sjr e7i art oksetunge, Lycopsis arvensis L.,
hvis kroner har bøjede rør. Viborg.Pl.(1793).
42. JTusch.l6. Warm.Frøpl.371. -halset,
adj. {ænyd.d.s., j/". mn<. krumhalse; nu 1.

br. ; jf. -hals 1) som har en krum hals. Moth.
K360. VSO. Feilb.

Krmn-hed, en. dels (O) det at være
krum; dels (nu næppe br.): krum linie, flade,
krumt stykke olgn.; krumning. Moth.K361.
de adskillige Bugter og Krumheder som
mand plejer at give (fade og tønder). LTid.
1729.95. E. maalede nogle (elefanttænder),
og fandt dem ni Spend lange i Krum-

heden. Rei8er.I.256. Denne Vei har mange
Krumheder. VSO. MO.
Kram-holt, et ell. (sj.) en (VSO.).

1) (fagl, især ^) krumgroet stykke træ (tøm-
mer); spec. om saadant tømmer, anvendt i

et træskib (jf. -træ, -tømmer/ Moth.K361.
SøLex.(1808). De danske Ege er ofte
vredne og knastede, vanskelige at kløve
og bearbejde, men bruges f. Eks. til Krum-

10 holter. Suenson.B.II.121. 2) ^ især i fit.,

om vanskeligt tilgængeligt sted, mørk krog
paa et skib. Naar der raabes: Overalt,
skulle alle gaae paa Dækket til Arbejde,
og maae ingen lade sig finde i Krum-
holtet, at ikke de villige skulde arbejde
for ham. SøkrigsA.(1752). §569. krybe i

Krumholterne (o: snyde sig fri for ar-

bejde).Harboe.MarO. *man ser paa de blus-
sende Kinder,

| at Ingen (o: i drikkelaget)

20 har stukket sig bort | i et Krumholt.
Drachm.PT.143. der var rent i Krumhol-
terne. Scheller.MarO. -holt-fyr, en. 2f

d. 8. s. -fyr. Larsen, -holt-olie, en. f-holz-.

Funke.(1801).II.158. FolkLægem.l.40.III.
63). (fagLJ^oliCj^ fremstillet af bjergfyr (jf." " " ' 7. VareL."^

(fo
holt-fyr/ VareL:(1807).II.122. ^279.

-holts-gast, en. ^ matros, der snyder
sig fri for arbejde („kryber i krumholterne");

doven matros. Oversk.LMl. Harboe.MarO.
30 Sal.X.1121. -horn, et. 1) (sj.) krumt dyre-

horn. *Altret bygget af Krumhorn (o: af
stengeder). Oehl.S.227. 2) J^ (foræld.) om
krumt blæseinstrument (horn) af forsk, art;

spec. om instrument, bestaaende af et træ-
rør, hvis nederste del er bøjet i en halvkreds
og ender i en lydtragt (en slags skalmeje);
oqs. spec. om jagthorn (jf. krumt horn u.

II. krum 1.1/ Moth.K360. Disse Vægtere
blæse hver Midnat i et stort Krumhorn.

40 Bagges.DV.IX.27 9. Winth.L60. Hyrden
med sit Krumhorn passer | .. de uldne
Faar. Kaalund.VG.9. MusikL.L431. || hertil

:

Krumhorn-blæser. vAph.(1764). Ing.KE.II.
228. 3) cf rørstemme i ældre orgler, der
efterligner krumhornets {2) melankolske tone.

VSO. MusikL.L431. -hornet, adj. (jf.
-horn 1; især fagl.) om dyr (kvæg): som
har krumme horn. Moth.K360. •krumhor-
nede OxeriKløvermarkernevandre.flawc^.

5Q Lyr.174. MO. Feilb. -hos, et. (dial.)

d. 8. s. krumt hus (se u. II. krum l.i/ Aarb
Aarh.1927.70. -jærn, et. (foræld.) om segl

ell. le (jf. -kniv/ *ni Troldkarle gik og
meied med blinkende Kjumjern | Bøn-
dernes Korn. Oehl.NG.208. VSO. -kage,
en. (bag.) d. s. s. Høvlspaan 2.2 (jf. Knep-
kage/ Moth.K360. PAHeib.Sk.II.120. Tops.
1.183.

II
hertil: Krumkage-jæni) /cern, hvor-

med krumkagerne krummes. Moth. K361.
ejo Huusm.(1793).280. VSO. -kam, en. krum
kam til at sætte i haaret. Høysg.S.214. Oehl.

DB.275. Pigerne kom ud i bar Figur,
med Smækforklæde og Dansesko . . med
Bobbyhaaret brusende om en fedtet Krum-
kam. 0Rung.VS.71. -kimet, adj. (bot.) i

flt.: de krumkimede, d. s. s. -kim-orden.

XI. Rentrykt "/4 1929
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SaUXIY.767. -kim-orden, en. (hot) i

hest f., om orden af tokimhladede, frikronede
planter, hos hvilke der findes en krum kim, som
omslutter frøhviden (Centrospermæ ell. Curv-
emhryæ). Warm.Frøpl. 199. -kniv, en.

(især fagl.) om forsk, slags knive med krumt
hlad (hrugt af forsk, haandværkere); (især

foræld.) om segl (jf. -jærnj; (især dial.) om
hakkekniv (VSO. Feilb.). Moth.K361. Segle
eller Krvimkmye. Reiser. IV. 381. Blich.

(1833).y1.30. LandmB.IlI.217. -knæet,
adj. som har (gaar med) krumme (højede)

knæ. jeg faaer en Beskadelse, der gjør
mig krumknæet og halt for min Livstid.

FGuldh.SS.IU.37. (den berusede) fik ende-
lig rejst sig og sejlede krumknæet hen
imod DøTen.TomKrist.LA.61. spec. (vet.)

om hest (jf. u. II. krum 1.2J; Krumknæede
. . ere Forbenene (o: hos hesten)^ naar
Knæet staaer fremad og giør bagtil en Vå-
huhng.Vihorg.HY.77. Vædløb.39. -knæst,
en. (snedk.) krum knægt (6.i) paa snedker-

arbejder. Stilart.224. -kæp, en. (1. br.)

d. s. s. Krogkæp. Saa kom Mads Kirks
den gamle Aftægtskone rokkende med en
Krumkæp i den ene Haand. Skjoldh.EH.77.
-liggen, en. (foræld.) det at ligge krum-
sluttet MR.1777.702. 4S Timers Krumlig-
gen er den høieste Straf af denne Art. smst.

1807.22. -linie, en. (bogh.) messingfilet,

som bruges ved fremstilling af cirkler og buer
paa siderne af helbind. Bogvennen. 1928. 50.
-liniet, adj. (f-\misk. LTid.1755.370). (jf.
krogliniet; især mat) som danner, beskriver

en krum linie ell. bestaar af krumme linier.

enhver krumliniet Bevægelse er Resul-
tatet af samvirkende Kradtter. Ørst.I.129.

En krumliniet (sphærisk) Vinkel, Triangel.
VSO. MO. Kykladerne havde oprindelig
en primitiv geometrisk Stil med ligeliniede
Mønstre, der lidt efter Aar 2000 f. Kr.
afløstes af en krumliniet StU. FrPoulsen.
KM.52.
H.ramlorenser, pi {vel dannet af

Krummelurer, jf. Reverenser olgn.; sj.)

formaliteter; omsvøb; dikkedarer. Vi
Smaafolk er . . ikke vant til mange Krum-
lorentser af vore Børn — vi gjør det af

med et Kys, og det giver sig ikke ud i

saa mahoni Selskab. Oversk.Com.IV.32.
krnm-lebende, part. adj. (nu næppe

br.) som løber i krumninger, bugter sig. vAph.
(1759). En krumløbende Bæk. VSO. MO.

I. Krumme, en. [>kroma]f^iaZ.Kromme.
Eeenb.I.132. Moth.K351. jf. Feilh. Thor-
sen.9). fit. -r. {ænyd. d. s., glda. krommæ,
krome (Suso.50.140); fra mnt. krome,
krume, jf. ty. krume, oeng. cruma (eng.
crum(b)^; sml. oldn. krumr, sv. inkråm, ind-
mad, indvolde, krumme; vist besl. m. lat. gru-
mus, jordhøj; jf. IV. krumme)

1) (nu næppe br.) om jordens muldlag.
ved mangeaarig omhyggelig Kultur er
det Opdyrkede nu for størstedelen en
herlig sortmuldet Krumme, tjenlig til al
Slags Sæå.BegtrJ'yllII.562. Magerhed i

Ager}irvimmen.Have-Tidende.IX.(1843).
362.

2) den blødere del afbrød, kage, der
ligger inden for skorpen. *Charlotter,
Peber, Salt og Smør,

| Og Krommen af

en Kage. Reenb.I.132. *lille Sidse, som var
saa forvorpen,

|
At hun aad Krummen,

gav Hundene Skorpen. Grundtv.FS.III.
123. *de sprødeste Kager —

|
Krummen

10 saa hvid som det hvideste Sand. Drachm.
1001N.9. Alt Brødet skal være velbagt,
med .. sprød .. Skorpe, med svampet,
porøs Krumme. VortHj.111.80.

3) om (hver af) de smaadele, hvori
brød, kage (især: krummen (2)) let op-
løser sig (ved smuldring); (brød-, kage-)
smule. Moth.K351. Høysg.S.180. Naar Ka-
gen er spist, trøster man sig med Krum-
merne.PowlDi^.^II.S^O. For to Øre Krum-

20 mer (o: kagekrummer) i en Hat. Tidens
Kvinder.^^/iil925.21.sp.2. || i videre anv. om
madrester, levninger ell. (spøg., jarg.)

om (lille) maaltid. *Hand giorae Spring
i Spring alt til den samme Hane, |

Og
tænkte vist at faae en Krumme for sin

Gane. ReynikeFosz.(1747).14d. *Jegløb saa
saare fort, jeg monne gloe og glumme,

|

At jeg saa tabede den fede stegte Krum-
me (o: en kapun). smst.l31. jeg trænger

30 snart til en krumme
j
billedl. (jf. bet. 4 samt

Luc.16.21): *Er Aandens Armod her saa
stor?

I

Ej mine Børn med Kummer
|
Skal

snige sig til fremmed Bord
|
Og trygle

franske Krummer. FMøll.1.36. *du (o: det

unge genbyrdsliv) vrager tydske Klrummer,
|

for at løfte egen Arv. Ploug. 1.5. *derfor
bør vor Arbejdsmand

| Ej lide Nød og
Kummer; |

Thi ej vi ham betale kan
|

Med nogle usle Krummer. Rantzau.D.Nr.
40 14,

II
talem.: krummer (f krumme. Moth.

K352) er ogsaa brød, se Brød sp. 38^^^-

samt Feilb.

4) overf. anv. af bet. 3, om lille del, rest

af noget, ell. om hvad der er ringe,
ubetydeligt. 4.1) CO i al alm. *Han havde
ei Krumme af Brød; | Han aad de bed-
skeste Rødder

| Og fristede Livet med
'iUøå. Aarestr.SS.lII.46. Ordne de Affærer
kunde hun kun med de sidste Krummer

50 af sin KsLpitsil.AHenningsen.DGE.87. et

Par Smaagnallinger som Vejlø Kalv paa
1,5 og Enø paa 1,2 og endelig en Krumme
som Ægø, der er 0,4 Td. Ld. AchtonFriis.

DØ.I.19. jf.: hun . . børstede hen over
sin Albue, i hvis bløde Dun der hang
fuldt af Muldkrummer. Kidde.AE.II.211.
sml. Korkkrumme. 4.2) (især dial.) i sær-

lige anv.
II
en (bitte) krumme, (dial.)

en (lille) smule; en kende; et (lille) korn.

60 naar en Husbond holdt en Tjenestedreng
. . saa var det . . for at han da kunde gøre
en bitte Krumme Nytte i Gaarden. Aa/y.
B.8. (han) tilføjede, at han jo nu ogsaa
havde seet sig noget om i Verden og sam-
let en bitte Krumme til bedste. GSchiitte.

OK.95. brugt som adv.: Skal du i nogle

I
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i

andre Klude, saa se og skynd dig en
KiMxnmQ.Aakj.YB.Sd. der var ikke frit

for at lufte en bitte Krumme i Ny og
Næ. GSchiitte.0K.15. ||ikke en krumme,
ikke det ringeste; ikke spor; ikke en smule.

VSO.
II
ikke du for en krumme olgn.,

(nu næppe br.) intet være værd; ikke du.

*dette Kladderi ej duger for en Krumme.
Nysted.Bhetor.63.

5) overf. anv. af bet.2y om godt (kraf-

tigt, nærende) indhold i no^et, især om
ode legemlige ell. aandelige kræfter
08 en person; oftest i forb. som der er
krumm er (dial.ogs.krumme. CollO. Feilb.)

i ham. Du holder nok, lille Sophie 1
—

der er gode Krummer i dig. Ing.£^F. VII.
94. der er Krummer i Holger Danske.
IICAnd.VI.35. Vi taber ikke Modet saa
let hertillands I Der er Krummer endnu i

Folket. PontF.11.14. han var ikke i Øvelse
med at drikke, og der var Krummer i

Spritten. Pol.Vsl928.19.sp.5.

II. liLramme, en. flt. -r. (jf.mnt. krum-
me , ty. kriimme; afl. af II. krum, jf. I.

Krum; 7iu kun dial.) krum linie; krumt
stykke; krumning. En Bues Krumme.
vAph.(1764). Stav, som har en Krumme.
smst. OrdbS.(Falster, Skovshoved).

III.krumme, v. ['kroma] (dial. kromme.
Eolb.Paars.367 (oo komme). Thorsen. 113).
-ede ell. (nu kun dial.) -te (Moth.K361.
Aarestr.SS.111.42. Feilb.). vbs. -ning (s. d.)

ell. t -else (Moth.K362. VSO.). {ænyd. d. s.,

f. mnt. krummen, ty. kriimmen; afl. af
I. krum)
1) gøre krum; give krumning; bøje

(jf. bøje sp. 258^'^^-). de flydende Materier
lader sig ey krumme som et elastisk Bret.
Kraft.(KSelskSkr.IIL232). (ringene er) saa-

ledes sammenføiede, at Bien kan krumme
sit Legeme. Fleischer.B.52. *HavI Du krum-
me stolt din YovelBlich.K.124. Bindet
krummes af Solen. VSO. Efter nogen Nø-
len med at sætte Klavertabouretten paa
en bekvemmere Plads, med at krumme
og strække Fingrene . . slog han et For-
spil stærkt Sin.Schand.UM.76.

||
(uegl.)m.h.t.

linie ell. kontur. *Melankolsk og øde Ky-
sten krummer

|
Ud og ind sin trøstesløse

hinie. Drachm.D. 61. Rococoen kom og
krummede kapriciøst alle de rette linier
ind og uå.VVed.C.7. \\ i faste forb. krumme
albuen (BT.^^Uol924.11.sp.3) ell. armen,
(vulg.) drikke (især: spirituosa); tage sig
en gibbernakker. *Selv har i Dag jeg Ar-
men krummet

|
med Tevand fra Akva-

riummet. DagNyh.^Viil925.2.sp.2. (ikke)
krumme et haar paa ens hoved, se

Haar sp.640^'«-; jf. ogs. u. Hovedhaar.
krumme hærden, se I. Hærde slutn.

krumme ens ryg, gøre krumbøjet (af al-

derdom, sygdom olgn.); nedbøje en. Graah.
PT.L165. Tidens uhyre Træthed krum-
mer den Enkeltes Ujg. Drachm.HI.14.
krumme (sin) ryg, bøje ryggen, bøje sig
(spec. som tegn paa ydmyghed). *Tjeneren

{

venter og krummer sin Ryg. Hrz.D.I.184.
Du skulde være for stolt, Fa'r, til at
krumme din Ryg for den Slags Folk.
Schand.VV.181. Mademoiselle krummede
Ryggen saa dybt, at hendes Hoved kom
til at hvile paa Madame de Sévignés
Barm. sa.IF.183. om katte: skyde ryggen op
i en bue; skyde ryg. Heib.Poet.VlI.213.
*Katten staaer og krummer Ryg,

| Men
10 forstyrres af en Mjg.HCAnd.X.529.

||
(l.br.;

jf. bøje sp. 258^''^') i forb. m. adj. lige ell.

adv. som tilbage (Moth.K361. VSO.): rette

(en bue, krumning) ud. *Jeg krummer lige

dem (o: elefanttænderne) ved Midnatsmaa-
nens Ild. Oehl.A.204.

||
(nu næppe br.) i sær-

lige forb. med adv. som: krumme et Blad
ind (d: bøje det ind(ad)). VSO.(jf. ind-
krumme^. krumme Enderne sammen
paa en Kie^. smst.

20 2) refl. ell. (i rigsspr. kun i bet. 2.1 ; se u.

bet. 2.1 og 2.i) intr. ell. (sj.) i pass. (Ew.
(1914).V.195): danne ell. beskrive en ell.

flere buer (kurver). 2a) om ting: danne
ell. faa form som en enkelt bue ell.

kurve, en saadan Storm, at Veyerhanen
paa Jesper Jespersens Huus krummede
sig.Holb.Ep.V.175. *Haanden sig om Svær-
det krummed. Ing.BSE.VI.236. Stokken
har krummet sig af Varmen. VSO. lagt-

so tager man . . Overfladen af en Vædske i

et nogenlunde vidt Kar, vil man se, at

. . i Karvæggens umiddelbare Nærhed
indtræder der en ejendommelig Foran-
dring i Overfladens Form, idet den her
krummer sig. Paulsen.1.292. Banen krum-
mer. Holbæk-Posten.'^I<il907.1. sp. 7 . vejen
krummer (o: slaar en bugt)

j jf.: *Den
jydske Halvø krummer sig mod Nord.
Boye. PS. IV. 151. 2.'2) om person: bøje

4p kroppen forover; bøje (krumme) ryg-
gen; indtage en krum(bøjet) stilling;
krybe sammen; ofte som tegn paa an-
strengelse, smerte, ydmygelse olgn. De krum-
mede sig (1871: synke sammenø, de bøyede
sig tillige, de kunde ikke undkomme med
hyidQn.Es.46.2(Chr. VI). »Fægteren (o: „den
døende galler") krummer sig i Døden paa
sin Arm. Blich.(1920).V.122. (hun) havde
krummet sig under deres Forhør. Top8.I.

50 59. i forb. m. sammen: *Indsluttet her i

Fængslets Buur
|
Sig krummed sammen

hans Figur. PalM. VII. 36. Kvinder, der
krummede sig sammen af Hunger, ^ran-
des.XI.464. Buchh.UH.109. \\(nu sj.) bukke
(dybt) ell. indtage en ydmyg stilling, hånd
(bød) sig omsider til at dricke duus med
os, vi buckede og krummede os, og drack
duus med ham. Holb.GW.IL4. Tillader at

jeg bukker mig I Soldaten bør krumme
60 sig for Kjønnet (o: kvinderne). Heib.Poet.

XI.129. *Jeg staaer ei meer og krummer
mig som Sivet, |

Bestandig underdanig.
PalM. IV. 132. jf.: Folk, for hvilke saa
mange Rangs - Personers Rygge maae
krumme sig. JSneed. 1. 21. som vbs.: *Vi
takked Moer, vi takked Faer

|
Med Kys

82^
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i Haand og Krummen. JFriis.SO?. Der
var saadan Krummen o^ Skraben. VSO.
2.3) (nu 1. br.) bevæge sin krop i bugt-
ninger; bugte sig; sno sig. Bachus .

.

med en Kande og en Stav i Haanden,
om hvilken krummer sig paa hver Side
en ^\2ingQ.LTid.l725.415. Ormen krum-
mer sig, naar man træder den. VSO. jf.
bet.2.2: „Vil du ha' Drikkepenge?" Bat-
tista krummede sig som en Asd.Bergs.PS.
VI.297. 2.4) (nu 1. br.) om aa, vej olgn.:

løbe i buer; løbe ud og ind; bugte sig.

*Gustne Flod, som mat sig krummer. Oehl
L.I.240. *Der krummer sig en Gangsti
ned over Bankens Barm |

Igjennem Busk
og KTSLt.Winth.VI.247. gaderne krummer
ud og ind. NAJensen.Ventetider.(1926).26.

3) part. krummet brugt so7n adj.: bøjet;
gjort krum. Hun frygtede for et spodsk
Ord fraVilhelms krummede Læber. Schand.
VV.325. Ege, krummede, vredne, mossede.
nVClaus.DL.22. || især om person: krum-
højet; krum (II.1.3). *Een Slægt paa Ryg-
gen laae, og een sad krummet

|
Sammen

paa Jord. CKMolb.Dante.1.83. Susanne kom
ydmyg krummet og bævende ind for at

stædes for FaåeTen.Schand.V V.106. *Rundt
i Landet nogle Stille boede

|
. . krum-

mede de sad ved deres Bog. sa.SD. 99.

jf. bet. 2.3: *Han ligger krummet som en
Snog. PaZM. 711.55.

IV. krmnme, v. ["kroma] -ede. {afl. af
I. Krumme 3; talespr.f 1) trans.: gnide
(brød, kage) til krummer; smuldre.krum-
me Birød i Suppen. 75*0. e. br. nu især uden
obj. : børnene kan ikke lade være at krum-
me, naar de spiser I 2) intr., om brød, kage

:

opløse sig i krummer; smuldre. Brødet
er slemt til at krumme. DÆÆT.
Krmnme-, i ssgr. af I. Krumme 3.

-bakke, en. (sj.) fejebakke, hvorpaa krum-
merne fra et bord fejes sammen (jf. -bør-

.

stej. S&B. -børs(te^ en. (sj.) børste, hvor-

med krummerne fra et bord fejes sammen
paa en fejebakke. S&B.
Krmninelarer, pi. [kroma'lu-Wrar]

(sv. krumelurer; maaske omdannet af Kan-
nelurer m. tilknytning til II. krum ;jf.Kmm-
lorenser; talespr., 1. br.) snirkler; kruse-
duller, paa alle de udenlandske Brak-
teater ere mathematiske Figurer samt
smaa, uden Orden henkastede Krumme-
lurer, der gerne kunde gælde for sønder-
huggede Orme, hvis der var noget Hoved
at se. Rosenb.1.43. en fin Invitation, me'
Guldkanter og Krommelurer. OBock.For-
henværendeMennesker.(1910).34. || ogs. om
omsvøb, dikkedarer, man er nødt til at

sige nej til det, de beder om, med mange
Snirkler og Høflighedsbeviser og Sving
og Krummelurer. DagNyh.^^l&1927.7.8p.5.
Kramme - skyllei* , en. (dagl. éll.

jarg.) snaps, dram ell. (sjældnere) slurk øl

(OrdbS., sjælL), der nydes til ell. (især) som
afslutning paa et maaltid (for at skylle krum-
merne ned). KLars.Soldatspr.24. „en Krum-

meskyller paa Falderebet,** sagde jeg, og
skænkede en bredfyldt Snaps. OBoek.For-
henværendeMennesker.(1910).94. Naa, Du
gamle Svend fra Fad, ska' vi saa li'egodt

ta' en Krummeskyller paa detl FrSkousbo.
LyseJohanne. (1906). 61. AarbSorø.1920.87.
Feilb. -sakker, et. (fagl.) fast glykose;

fast stivelsesukker. CollO. VareL.'^276. -sæt,
et. (sj.) fællesbetegnelse for krummebakke og

10 -børste. D&H.
Kramming:, en. se Krumning.
Kram-naai, en. (sko.) krum skomager-

naal. Haandv.51.
Kramning^, en. (f Knimming. JP

Prahl.AC.lO). 1) sow vbs. til III. krumme:
det at krumme noget ell. blive krum. vAph.
(1759). Krumningen maa skee med For-
sigtighed. F/SO. e. 6r. 2) mere konkr., om
krum linie, krumt stykke af noget. Moth.

20 E362. Hovedet og Bagdelen (^paa sadlen)

bliver desuden beslagen i Krumningen
med en Plade af stærkt Jernblik. Hallager.
146. med Armen i favnende Krumning,
som om Juno pludselig var bleven til en
Skye deri. Bagges.DV.IX.132. *Hvor Veien
. .

I
Den sidste Krumning slynger, |

Der
stod et \meKrsit.Winth.HF.235. Han stod
foroverbøjet med begge Hænder hvilende
paa Stokkens Krummng.JakKnu.LS.23.

30 Den øverste concave Begrænsning (af
mavesækken) kaldes den „lUle Krumning**
. . medens den lange, konvekse mod ven-
stre Side vendende Del, som fra Cardia
strækker sig til Pylorus, kaldes den „store

Krumning". Panum. 227f. (jf. Hoftekrum-
ning). 3) (nu næppe br.) billedl. anv. af
bet. 1, i flt. (jf. Krumspring 2). Egennyttes
Tunge er glat, som den glatteste Aal, og
kan snoe og vende sig i de forunderligste

40 Bugter og Krumninger. Argus.l 770.Nr.4.3.

Riegels. Svar paa CcUlisens Stmr. (1785). 31.

(han) blev betragtet . . som hendes erklæ-
rede Tilbeder, det vil sige, han gjorde alle

Krumninger, der betegne A, men hun vilde

ikke sige B. HCAnd.Ill.262. Kram-
nin^s-, i ssgr. af Krumning 1. især i

mat. ssgr. som Krumnings-centrum, -cirkel,

-linie, -maal, -radius (se Sal?XIV.768f.).
kram-næbbet, adj. som har et krumt

50 næb (jf. u. II. krum 1.«;. Moth.K361. VSO.
MO.

II
krumnæbbet ryle (BøvP.1.675.

OrnitholFT.I.ll) e«. strandløber (Kjær-
bøll.504. SaVXX.644), \ rylen Tringa su-

harquata Gyldenst. -næse, en. (sj.) krum
næse; ørnenæse (jf. u. II. krum I.2). vAph.
(1759). S&B. -næset, adj. (jf. -næse samt
krognæset;. Moth.K361. en krumnæsed
'M.a.nå.Høysg.S.336. Vædderen har et stærkt

krumnæset Hoved. Abildg&Viborg.F.37. de
60 fremmede, foragtede, krumnæsede Fami-

liefædre (o : jøder). Brandes. VI.575. -ovn,
en. (fagl., foræld.) en slags lav smelteovn til

smeltning af sølv- og kobbermalm. VSO. Hin-
nerup.Juv.61. -passer, en. passer med
krumme ben (jf. -cirkelj. VSO. Harboe.
MarO. Haandv.213.
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krampen, part.adj.[^kromb(Q)n] (glda.

d. 8., æda. krumbæth (Harp. Kr. 135), sv.

krumpen, oldn. kroppinn; egl. perf. part.

af II. krympe; nu især dial) 1) aom er
skrumpet ind, krympet sammen. *Tud-
sen, som sit krumpne Skind opblæste

|

Af Avind-Syge. Graah.PT.1.239. 2) krum-
højet; sammenhøjet; forvreden. 2.1) om
ting: krumhøjet; kroget; forvreden, et

skeef og krumpen BeQii.Cit.l735.(Aakj.
HS.606). De friske og velvoxne (træer)

tager og udvælger man for de syge
og krumpne. LTid.1757.91. (hytten havde)
Tag af Lyng, der hvilede ubunden paa
krumpne, i Form af Sparrer, sammen-
føjede Egegrene. Blich.(1920).X.79. gamle,
krumpne Ege. CDalgas.BibeAmt.(1830).180.

II
om finger: stiv („død") af kulde. OrdhS.

(Loll.-Falster). 2.2) om person; dels: krum,
kroget (af ælde, sygdom); dels: lam; vær k-

hruden ^j/. II. kontraktj. der var en qvinde,
som havde havt skrøbeligheds aand atten
aar, og hun var krumpen (1819: kroget;
1907: sammenbøjet^ og kunde ikke al-

deles see op. Luc. 13.11 (Chr. VI). *Strax
kommer i dit Huus det heele Naboelav,

|

Din Sviger-Fader selv, som krumpen gaar
ved StsLY.Holb.Skiemt.D7r. Barnet i fald

det lever, bliver Krumpen og Krøbel.
Agerhech.FA.il.111. hans krumpne Hustru
. . tripped langsomt afsteå. JFJac.1.108.
Feilh. OrdhS. (Fyn). Krampen-hed,
en. (sj.) det at være krumpen. YSO.
t kram-riflet, adj. om geværløh : med

spiralsnoede riffelgange; (nu:) riflet. VSO.
GJ -rygjget, adj. som har en krum(højet)
ryg; krogrygget; kroget. Moth.K361. Høysg.
S.337. tre krumryggede Oldinge. Hauch.I.
170. Pavens lille krumryggede Figur.
SMich.Dø.30.

|| (jf. krumme ryg u. III.

krumme 1:) Ansøgningen er behagelig
fri for Krumrygge tn ed. BerLiish. GD.
114. -sabel, en. sabel, hvis klinge er krum;
især om orientalsk (tyrkisk) sabel (jf. -sværd
saw< Krogsabei;. Moth.K361. Høysg.S.214.
Schand.SI).38. \\ CO især i hest. /*., som sym-
bol for tyrkerne. Hjemmet. 1912. 982. sp.l.

-segl, en. (jf. -kniv; sj.). Rich.II.54. Kvin-
der med . . den klassiske Krumsegl i Haan-
den, lugende og beskærende (vinrankerne).
Schand.O.II.298. -sidden, en. (jf. krum
sp.495^^-; sj.). denne Levemaadé, denne
Tvang, denne Krumsidden, dette Fylde-
rie (om aftensmaaltider og -selskaber). Tode.
ST.TI.31. -slatning, en. (især JaJ; for-
æld.) straf, hestaaende i, at delinkventen krum-
sluttes. Straf for mindre Forseelser, som
Fanger maatte begaae i Straffeanstalten
. . maae bestaae i . . Krumslutning i et
særskilt Aflukke, fra 4 til 24 Timer. PZ.
8Vs 1813. §1. HCGlahn. Veiledn. i Krigsartik-
lerne.(1850).15. ResoUVx2l860. || hilledl. ell.

i sammenligninger. Jeg kunde akkurat . .

faa Plads under Kølen. Det var et Slags
Krumslutning, i mørk Arrest oven i Kø-
bet, som en Soldat vilde sige. Drac/im.

STL.234. den lange Krumslutning i Tvivl-
raadighedens Spændetrøje. Font.LP.V.129.
JVJens.Di.73. -slatte, v. vbs. -ning (s. d.).

(jf. slutte (en) krum u. II. krum 1.8; især

ii, foræld.) fastspænde en i en stærkt krum-
bøjet stilling, lænke hænder og fødder sam-
men paa en olgn. som straf. SøkriasA.(1752).
§204. ingen Karl maa Krumsfuttes læn-
gere end i 48 Timer. MR.1807.22. Cit.1864.

10 (RibeAmt.1913.586). Da (enkelte regiments-
chefer) gik ud fra, at den almindelige
Krumslutning ikke vilde være nogen sær-
lig Straf overfor Folk, hvis Profession
medførte, at de altid sad bøjet (o: skræd-
dere og skomagere) havde de befalet at
krumslutte dem h2ig\dins.Linvald.KF.35.

II
hilledl. ell. i sammenligninger. Bredahl.V.

20(se u. -snoetj. sluttelig retter man (efter

at have sovet i en kahyt) sin krumsluttede
20 Skikkelse. Drachm. HI. 307. (forfatteren)

forbliver aandelig krumsluttet i sin hule
Patos og Selvmedlidenhed. Kehler.KK.146.
-snabel, en. \) f \ om klyde, Recurvi-
rostra avocetta L., og lille korsnæh, Loxia
curvirostra L. (der begge har krumme næh).
vAph.(1764). Nemnich. 2) (sj.) nedsæt, om
person m. ørnenæse, jeg hader ikke nogen,
men vi er da skikkelige Kartoffelnæser og
Braksnuder allesammen, saa vi kan rolig

30 grine lidt ad Krumsnablerne og Fladbe-
nene (o : jøderne). KLars.G V.38. -snoet,
part. adj. (nu næppe hr.) som er snoet ell.

snor sig i krumninger (jf. -vunden^. vAph.
(1759). *Vee, mit Knæl

|
Krumsluttet,

sammenrullet, som et Nøgle, | Jeg maatte
sidde der (o: paa lur i et træ) ..10 vee,
min Rygl

|
Jeg maa afsted, hvor krum-

snoet end mit Skrog
|
Blev i det djævelsk

høistvelsignte S)^\\i\. Bredahl.V.21. smst.27.
40 -snor, en. (fagl.) krum snært, der er fæ-

stet stift paa kørepiskens skaft. PolitiE.Ko-
sterbU^U1923.2.sp.2. jf. Krumsnorspisk.Cai;-
ling.RS.58. -snadet, adj. (zool.) som har
en krum snude. Moth.K361. En krumsnudet
0xe.7/S0. krumsnudet næbsnog, tang-
snarrearten Nerophis lumhriciformis Yar-
rell. DanmFauna.XX.24. -spade, en. ^
spadelign. redskab m. kort skaft, anvendt til

hortskrahning afjord fra minegangens bryst.

50 MilTeknO. -spiring;, et. (ænyd.d.s., ty.

krummsprung, jf. fr. courbette og krumme
spring u. II. krum l.i) især i flt.: 1) egl.:

spring med krumme (højede) hen; derefter i

al alm., om (dyrs ell. menneskers) kunstfær-
dige, kaade ell. latterlige spring, hop (jf.
Bukkespring 1, Kapriol l). I.i) m. h. t.

(dresserede) dyr. *en Hingst, naar Hoppen
borte er,

|
Giør Krumspring, vrinsker og

heel underlig sig teer. Holb. Paars. 325.
60 (han lod) sin Hest giøre en heel Hob Ka-

prioler og Krumspring. Grundtv.Saxo.III.
135. Hunden gjorde sit bedste forat under-
holde dem med sine Krumspring. Drachm.
PY.82. 1.2) m. h. t. personer; ofte om danse-
trin olgn. Krum-spring . . Er lette og kon-
stige spring i dans. Moth.K361. (narren)



507 Kramispriiiger KmniTej 508

gjorde de besynderligste Gebærder og
Kiumspring. Ing. VS.111.106. 2) overf., om
adfærd, handling, fremgangsmaade, dervirker

overraskende, mærkværdig, pudsig ell. synes

over/lødig, unødvendig; bukkespring (\

slutn.); kapriol (2); dikkedarer; fiks-
fakserier. Holb.MTkr.416. uden videre
Krumspring vil jeg stræbe, vi kand faae

Partiet sluttet, og alting klappet og klart.

Kom Grønneg.III.SO. en Mand . . som havde
gjort alle Halls politiske Krumspring med.
Krieger.D.III.285. Man se . . hvilke Krum-
spring (Søren Kierkegaard) gør for at und-
gaa personligt Sammentræf med . . Chri-

stian å.8åe.Brandes.I1.262. jf.: *Tankens
vilde Krumspring. FalM. VI. 339.

\\
(nu

næppe br.) om rænker, kneb, krogveje
olgn. Moth.K361. Skal jeg tale Sandhed,
eller skal jeg bruge Krumspring? Kom
Grønneg.1.185. Det forstaaer sig. Lov og
Ret forsvarer os alle . . Jeg nægter ikke,

at der jo imidlertid kan giøres en Hoben
Krumspring. Argus.l771.Nr.42.3. 3) f „kon-
stige drag i skrift." Moth.K361. -ispriii-

ger, en. (jf. -spring 1.2 ; sj.). *to Krum-
springere blandt dem (o: de dansende)

|

Sloge med Færdighed Hjul. Wilst.Il.XVIII.

V.605. -stav, en. stav (med en krumning
foroven), der er værdighedstegn for (katol-

ske) bisper; bispestav (jf. KrogstavJ. OeJil.

XI.81. *Axel Bisp (o: Absalon) . . førte

lige mægtig
|
Sin Krumstav og sit Sværd.

Winth.X.lU. en Vikingebisp med Svær-
det i den ene Haand, Krumstaven i den
anden. Brandes. III. 589. FrNiels. KH. IL
457.

II
i videre anv., om gejstlig magt, herre-

dømme; især i forb. under krumstaven.
De Ringe fandt da Beskyttelse under
Krumstaven, imod at afstaae Friheden.
Rothe.(VSO.). *Under Krumstaven lever
man

|
Dog sikkert og goåt.Winth.HF.166.

Ikke det mindste tyder på, at biskop Val-
demars rejsning mod den danske konge
er et forspil til den store „kamp imellem
scepteret ogkrumstaven" .JETOZr.^'Aarfe.Jf89^.

342).
II

(sj.) meton., om biskop. *trods Pa-
ven,

I
Trods hver en Krumstav. Grundtv.

SS.II.387. 'Sted, et. (dial.) d. s. s. krumt
hus, sted (u. II. krum Lij. NatTid.^V4l924.

Aft.4.sp.2. -stigende, part. adj. (bot,

nu næppe br.) om stængel: som danner en
bue med stængelspidsen opad. CGRafn.Flora.
1.36. Træearter.(1799).327. -stykke, et.

(fagl.) krumt stykke (tømmer olgn.). (mæg-
leren paa en trappe kan) være et Krum-
stykke, som kun har Vangernes Højde,
altsaa et krumt Vangestykke. Gnudtzm.
Husb.165. -stsenglet, adj. som har en
krum stængel; dels: 2( krumstænglet star,

Carex incurva. Frem.DN.216. dels (mineral,
nu næppe br.) om udsondringer af minera-
ler. GWad.Termini oryctognostici.(1798).24.

-sving, et. (sj.) krusedulle. *Medens de
talede, sad Kulsvieren, malende Krum-
sving

I

Med den bekuUede Finger paa
Disken i Krusenes Ølspor. Bagges.Danf.I.

398. -sværd, et. (1. br.) d. s. s. -sabel.

Rich.II.41. -syl, en. (sko.). Ved Hjælp
af Krumsyl og Krumnaal syr man med
Krydssting Overlæderet fast over Bind-
S2id\en.H.aandv.52. -sætter, en. ^ (for-

æld.) krum ladestok (sætter), brugt ved lad-

ningen af mindre, hurtigskydende kanoner

(for at undgaa at faa hænderne foran mun-
dingen). ExercArtil.(1804).21. Krumsætte-

10 ren skal aldeles afskaffes ved det 1-pun-
dige og 3-pundige Skyts og Betieningen
i Fremtiden alene skee ved Ligesætteren.
MB.1832.133. MilTeknO. -tand, en. (1. br.)

krum (hug)tand. *(slangen) trykked sin

Krumtand dybt i Ynglingens Bryst ind.

Hauch.DV.il. 117. hertil: -tandet, adj.

(1. br.). Som et Vilddyr, et krumtandet
Bestie. Pont. LP. 1. 186. -tang, en. (nu
næppe br.) om tang til at bøje messing- ell.

20 staaltraad med ( VSO.) ell. om en krum tand-
lægetang (BiblLæg.VIl.22). -tap, en. ^
(vinkelformet) arm med en tap i enden, tje-

nende til at forvandle en retlinet frem- og
tilbagegaaende bevægelse til en omdrejende
ell. omvendt (jf. I. Knæ 5.8;. VSO. HFisker.
Da.-Fr. Sø-Ordbog. (1839). Till. rii. la Cour
&HHolst.Menneskeaandens Sejre. (1904). 16.

Hjul hjælper Hjul, Vinkelstænger klipper
afmaalt, søvnigt, som de maa. Krumtappe

30 stamper lydigt (o: i en fabrik). JVJensLM.
123.

II
hertil Krumtaps- (Scheller.MarO.)

c?Z.('tscer; Krumtap-aksel, -arm, -bugt,
-cirkel, -grav (jf. -hus^, -holt (jf. -tøm-
mer^, -hus (jfUuslS), -pande, -pind,
-skive, -tømmer (o: krumt stykke tom-
mer, brugt som krumtap) ofl. (TeknMarO.
SaUXIV.770f.) -tarm, en. Cif. Kneb-,
Krog-tarm; anat.) det nederste parti af tynd-
tarmen, Intestinum ileum. VSO. Panum.229.

40
II

tidligere ogs. om tyktarmen. Rottbøll.S.50.

de tykke Tarme . . bestaae af Blindtarmen
. . Krumtarmen . . og Endetarmen. Skjelde-

rup.Anthr.1.196. -trin, et. (nu næppe br.)

skævt trin; det at sætte den ene fod lige foran
den anden; ogs. navn paa dansetrin: entre-

chat, korsspring. vAph.(1759). VSO. -træ,
et. (fagl, især .^) d. s. s. -holt 1 (jf. -tøm-
mer). Moth.K361. ForstO. -tømmer, et.

(jf. krumt tømmer u. IL krum l.i samt
50 Krogtømmer; fagl., især ^) d. s. Moth.

K361. Argus.l770.Nr.3.3. KuskJens.Søm.71.
hæfte et krumtømmer, se II. hæfte 2.5.

-ter, adj. (sj.) som har krummet sig paa
gr. af tørhed, et Stykke krumtørt Oste-
mad. SM^^rc&.FÆT.P. -vej, en. (nu 1. br.; jf.
Krogvej j 1) vej, der gaar i krumninger;
vej, der ikke fører lige til maalet; omvej
olgn. Moth.K361. VSO. Landet strakte sig

som et aabent Vildnis med svigefulde
60 Krumvej e , med Moradser. SMich. Dø. 65.

2) overf., om indviklede ell. utilstedelige tan-

kegange ell. fremgangsmaader; især: kneb,

rænker, listig ell. hemmelig fremgangsmaade
olgn. Argus.l770.Nr.4.2. støttende sig til

disse Regler (kan dommerne) sætte Skran-
ker for Lovtrækkeriets Kiumyeie.Forordn.
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^U1796.Indl. Vare vi ikke saa gode Ven-
ner . . saa skulde jeg rigtignok under-
rette . . Geheimeraaden om alle Deres
Krumveie. Winth.IX.138. Rich.I.318. De
Menigheder, som havde hørt ham (d : Pau-
lus) personlig og var inde i Æmnet, kunde
jo nok følge hans Tankers Krumvej e.

NMøll.VLitt.1.655. -Tokset, part. adj.

(fagl.) om del af træ: som har en naturlig
krumning; krum af vækst (jf. -groet samt lo

-holt 1, -træ, -tømmer;. VSO. ForklTøm-
rere.16. VareL.H53. -vanden, part. adi.

(nu næppe br.) d. s. s. -snoet. VSO. MO.
-eksie, en. (nu næppe br.) d. s. s. -bil.

Moth.K361. OecMag.VlII.195.
krane, krnnne, kran(ne)re, v.

se kronne.
I. Krus, et. [kru-'s] Høysg.AG.37. ilt.

d. s. ell. (nu kun ctial.) -e (Holb.llJ.I.l.
Bagges.IV.15. HCAnd.IV.108. Drachm.KW. 20

48. jf Feilb.) ell. (sj.) -er (Blich.(1920).
XIX.188). (glda. krws (Skraaer.II.390) og
krutz, SV., no. krus, (sen.) oldn. kriis; vist-

nok fra mnt. krus, kros, jf. ty. krause (ænht
ogs. kraus^; af usikker oprindelse)

1) et nu oftest nogenlunde cylindrisk (un-
dertiden ogs. noget buget) drikkekar (af
sten, ler, porcelæn, metal osv.) med hank i

den ene side; spec. (i rigsspr.især om ældre
ell. fremmede forhold) om saadant drikkekar 30

(oftest med laag) til at drikke øl af: øl-
krus; ogs. undertiden m. tanke paa karrets
indhold, selve drikken, ell. om det kvantum,
drikkekarret rummer. I det hånd peeger
paa Donaustrømmen, støder hånd Kruset
om med Albuen, saa at Landkortet for-
derves. Holb.Kandst.II.l. (hun) bad ham
giæstmild træde indenfor . . og faae en
Lædskedrik. Det gjorde Jetten da ogsaa,
og gjorde kun alt for god Besked i Kruse 40

og Kander. Grundtv.BrS.158. *jeg drak i

Eders Huus
| af det gjæstfrie Ki\ms.Aarestr.

SS.IV.11. drikke Kruset ud. JfO. *Jeg'lef-
led med fremmede Kvinder

|
og drak af

de fremmedes Krus. iem&.Z>.50. tømme
et krus olgn. (jf. tamme et bæger, glas
u. Bæger 1, Glas 2.i) : (soldaterne) exami-
nerede Paquet-Baaden, dog mere for at
tømme Kruset med god Fagon. Klevenf
BJ.157. *Paa Odden mellem Birke, i tjæ- 50

ret Bjælkehuus,
I Sidde de norske Bønder

og tømme deres Kruus. Aarestr.SS.III.25.
spytte i andres krus olgn., se spytte.

Il
i udtryk for drikkelag, drikning i fælles-

skab (af samme krus), drikke af krus
med en, (nu næppe br.) drikke med en,
være kammerat med en olgn. (oftest i næg-
tende udtr.). *See Verdens sidste Tider 'l

|

En Husbond af sin Dreng sligt Spot og
Skiændsel lider (o: at faa en ørefigen), \

60

Mon nogen ærlig Mand meer Mester er i

Huus,
I
Mon jeg med nogen meer vel

dricke tør af Kruus ?iToZ&.Paars.ii5. I vil
strax vise mig . . at I mener mig det ær-
ligt og ikke skammer Jer ved at drikke
af Kruus med mig. Ing.P0.II.U2. Han er

ikke værd at drikke af Kruus med, hed-
der hos Bønderne: han er en slet Karl.
VSO. (nu næppe br.:) Franske Soldater
drack Englændernis Flip (o : en drik) .

.

vel begribendis, at mand vel kand være
Venner i Kruset (o: ved drikning, i

drikkelag) og Fiender i Mdirken. Klevenf

.

RJ.157. kruset gaar om, (foræld.) kru-
set gaar rundt (i et drikkelag). *Glasset og
Krudset for Kongen gaaer oml Wadsk.151.
Kruset gik lystig omkring. VSO. \\ m. nær-
mere angivelse af indholdet, drikken, der er
icke den Ære i ham at give mig et Kruus
011 det heele Aar. Holb.Jep.1.3. *Havde
jeg nu,

I
Heden og Tørsten at lindre,

|

Et eneste Kruus af vort Flensborger-Øll
Hrz.D.II.118. Han sad ved et Bord med
en ung Pige. De havde deres to Kruse
01 for sig.Drachm.F.I.172. din Tjenerinde
haver Intet i Huset uden et Kruus Olie
(Chr.VI: et o\ie-]LvviMs). 2Kg.4.2.

II. Krus, pi. (sj. i ent., se ndf.) [kru's]
(spøg. omdannelse af I. Krone

; jf. ogs." (nu
næppe br.) jarg.-former som kuronner, k(u)-
rondigheder, kruns (Dania.III.49); iarg.

ell.vulg.) kroner (1.5.1). Jeg vilde have
„stødt" Onkel for en halv Snes „Krus".
Dannebrog.^/i 1894.2. sp.6. *Hvormeget er
Lønnen? Naa tred've Krus I

|
Det er noget

lidt i et Herskabshus I Blækspr.1908.6. *laan
mig hundred Krus.HAhlmann.A.45. Onkel
H. . . stak hende en 100 Krusseddel
ud, inden hun kom af Sted. Pol.''/iil909.11.

II
undertiden i al alm.: penge. „Jeg har

10 Kroner." — „Den er gunstig," sagde
Lina. „Jeg har ogsaa Krus." JMagnus.VA.
163. *No'en Krus man dog samlet sig faar.

Sganarel.IV.57.
\\

(sj.) i ent. (oppasseren)
ræsonnerede saaledes: „en Present lovede
(løjtnanten) mig — mindre end en To-
krus kan der nu aldrig være Tale om —
altsaa er Tokrusen min." Christmas. Frits
Banner.(1902).17.

III. Kras, et. [kru's] uden flt {vbs. til

n. kruse) 1) til H. kruse 1-2: det at kru-
ses (kruse sig) ell. være kruset; krus-
ning; konkr. (jf. I. Kruse samt Haandkrus^
om hvad der er kruset, foldet, rynket.
*Saa barske og saa bistre

(
Som dine Bryn

er lagt i Kruus. Winth.VI.123. *Et Blik
hvis Blink, et Smil hvis Krus

|
slet ingen

Løndom har.Rich.I1.297. *En stille Bjergsø
er Luthers Blik,

|
skjøndt lette Krus man

kj ender. sms^.JJ.555. ved Vinduet sad en
lille, gammel Dame med en hvid Kappe
paa Hovedet. Den havde et stort K[rus
af Tyll over Fanden. Bregend.GP.141. \\ især
m. h. t. haar. Hendes tunge, store Haar .

.

froede langt ned ad hendes Nakke . . i

raftig Krus. JPJåc.11.26. Det var, som
om der ikke var et Krus i hendes Haar,
hvori ikke Solen spillede. Rosenkrantz.MC.
52. Haleduskenes flotte Krus og Krøl.
Fleuron.KO.228. 2) (fra no., sv. krus; jf.
I. Kruse 3; nu sj.) komplimenter; stort
væsen; især i forb. gøre krus af (VSO.
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MO.) ell. for, gøre stort væsen af, elL uden
krus, uden omsvøb, omstændigheder, dikke-

darer. *Man uden Kruus de muntre Skaa-
ler åv\WLeT.NordBrun.D.261. Skuespillere— som der altid skulde gøres Krus for.

EBrand.LB.103. Esm.III.190.
IV. krnis, adj. [kru-'s] (glda. d. s. i bet. 2;

fra mnt. krus, j/". ty. Éraus; besl. m. I. Kraas;

jf. I. Kruse, II. kruse, kruset) 1) (nu sj.)

d. s. s. kruset 1. Moth.K368. *De kruse lo

Bølger hoppe let paa Borgegravens Flade.
SMich.SB.ll. 2) (nu kun dial.) d. s. s. kru-
set 2.2. Moth.K368. *Gubben blev ham saa
krus paastand,

|
ryskgalen ham slemt ud-

skjelder. JESmidth.Foes.49. *Paa Rune-
pinden stirrer | Kong Svend, heelt kruus
i Sind:

|

„Det Krimskrams mig forvirrer I

— Hvad rager mig den Find?'' Ing.VSt.127.
smst.54. Feilb. de svenske Optøier kunde
sagtens ogsaa gjøre ham kruus i Hove- 20

det. Ing.FO.1.73. sa.KE.II.66. Blive kruus
i Parykken (o: blive vred). YS0.V.42.
Krais-, i ssgr. 1) ['kru's-] (jf. Kruse- 1;

Ibr.) til I. Krus; /æ. ÉJrus-bund, -hank,
-laag. 2) ['kru's- ell. (især i Krus-persille

j

'krus-] (jf. Éruse- 2) af IV. krus ell. II.

kruse (kruset) ; hvor intet andet angives ndf.,

foreligger denne bet. -blad, et (ell. en).

CKruse-. StSprO.Nr.70.60). kruset blad ell

plante m. krusede blade. Foraaret groede 30

omkring ham, og Livets grønne Almagt
mylrede op af Jorden i duftende Krus-
blade. SMich.Æb.l5. jo længere (haren) be-
tragter Krusbladet, jo mere tørstig og
sulten bliver han. Fleuron.HG.14.

|i ^ dels

(sj.) om forsk, slags persille ell. selleri (Api-
um).*(hestene) aad baade Kløver og sumpop-
voxende Kruushlsiå. Wilst.Il.II.v.776. *fuldt

op der staar af Kruseblad |
til Kranse i

min Have. StSprO.Nr.70.60. dels om svam- 40

pen Trogia crispa Fr. (hvis lameller er kru-

sede). Rostr.Flora.II.i25. -bladet, adj.

(nu 1. br.) som har krusede blade. vAph.
(1772).III. VSO.MO. -blank, adj. (garv.)

d. 8. s. -narvet. JFBergs.G.441. -bær, et.

{sv. krusbår; vel fra mnt. krussbeere (kru-

selbeere),,//". ty. krausbeere (kråuselbeere)

;

vist til IV. krus; jf. Krøsbær, Krøsling;
dial.) 1) tyttebær, Vaccinium vitis idæa L.
JTusch.258.349. Feilb. Esp.193. 2) (nu sp

næppe br.) en slags stikkelsbær, Ribes gros-

sularia. JTusch.200. Funke.(1801).11.73. 3)

melbær, Arctostaphylos uva ursi Spr. JTusch.
285. -belg^e, en. (sj.) om lille krusning
paa vandet, paa de store Bølger danne sig

mindre og paa disse igjen Krusbølger.
Andres.Klitf.l7.

I. Krnse, en. ['kru-sa] flt. -r. (ænyd. d. s.;

fra mnt. kruse, ,//. ty. kranse; til IV. krus;
nu I br. uden for fagl spr.; især i flt.) 60

1) om en ved krusning, rynkning olgn.

dannet (mindre) ophøjning ell fold, rynke

;

spec. i flg. anvendelser: 1.1) (jf. II. kruse l.i,

2.1, kruset l.i^ om smaakrøller, smaa-
bølger paa fjer, haar, læder olgn. Haa-
rene (paa angorageden er) fine, bløde, med

smaa Kruser og silkeagtig Glans. Sall.
842. Krusningen (o: af uld) er dels af-

hængig af Antallet af Kruser paa en be-
stemt Længde af Haaret dels af disse Kru-
sers Art. VareL.^814. \\ uden for fagl spr.

især om smaakrøller, -bølger i hovedhaar ell.

skæg. Moth.K369. *Jeg skuer neppe meer
den skielmske Kløft

|
I Hagen her for

lutter sorte Kruser. OehlA V.23. hans Lok-
kers smukke graanende Kruser. Schand.
TF.II.118. over den solbrune . . Nakke
sad det lyse Haar i smaa, fine Kruser.
Pont.S.113. t.2) ^i/". II. kruse I.2, 2.2, kru-
set 1.2^ om rynke i huden. Hånd gør
kruser i panden. Moth.K369. *Ironien laa

|

I tætte Kruser omkring Munden. Hrz.1.76.
*Mærk, hvor den (o: hunden) logrer med
Panden i Kruser. sa.Z).J.Jf85. 1.3) (jf.ll.
kruse 1.3, 2.3, kruset 1.3^ om krusninger
paa vandoverflade. *Nereus .. rørt af

Zephir-Vind . . |
Gir sit salte Sølv (o: van-

det) . . en Kruse. Clitau.PT.57. *Dette Vand,
vi glide paa, | Er saa roligt, er saa stille,

|

Fører os med Kruser smaa |
Lempeligt

hvorhen vi ville. Erz.D.IV.41. Winth.V.92.
1.4) (jf. II. kruse I.4, kruset 1.4^ om folder
paa tøj; ogs. om foldede beklædnings

-

dele. Deres Erme var i det ringeste tolv

Alen lange, men udi foldede Kruser sam-
mendragne. Eolb.Eh.1.299. en eneste Feil
i en Folde eller Kruse kunde spilde al

(en „petit -maitres") Credit. JSneed. 1. 354.

Kruser for Hænderne. VSO.(jf. Haandkru-
se). Hendes Dragt var ogsaa af rødt Fløjl,

med sælsomt Snit og med underlige Kru-
ser og Folder. WScott.Talismanen.I.(overs.
1915).46. 1.5) 07. IL kruse 2.5, kruset l.e;

I br.) om bølgeformet sky olgn. *Røgens
lette Kruser

|
Højt hæved sig fra Bondens

TaS'PMøll.1.77.
2) (jf. II. kruse 3, kruset 2.2^ i forb. som

sætte en kruser i panden eZZ. paryk-
ken, (nu sj.) gøre hovedet kruset paa en.

her følger et Brev fra min Broder, som
nær kunde sat mig Kruser i Parykken.
FOBrøndst.B.52. dette sætter ham Kruser
nok i Panden. VilhAnd.EB.44.

3) (jf. IL kruse 4, III. Krus 2) dels (sj.)

om snirkler, dikkedarer, tager man
(J. F. Jacobsen) under et med alle hans
Kruser og Krøller, hvilken Dansk vil saa
vove at nægte, at der er en ny Skønhed
i Jacobsens Stil. VilhAnd.L.II.155. dels (nu
næppe br.) om komplimenter, ceremo-
nier. *Vor Bye har og sine Vennelav,

|

Hvor alle Kruser tilsidesættes. NordBrun.
D.255. Han er ikke værd at giøre saamange
Kruser for. YSO.

IL kruse, v. ["kru-sa] Eøysg.AG.139.
præt. -ede ell. (nu især dial ell poet.) -te

(Moth.K369. Oehl.XXIY.85. Winth.HF.7.
Feilb.); part. -et ell (især dial.) -t (Moth.
K369. Feilb.). vbs. -ning (s. d.). {ænyd. d. s.,

SV. krusa, no. kruse; fra mnt. krusen, J/". ty.

kransen, kransen; til IV. krus; jf. kruset)

1) gøre kruset, foldet, rynket; isært
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flg. anvendelser: l.l) (jf. I. Kruse l.i, kruset
1.1^ i al alm.: give en ting en kruset
overflade; fx. (fagl.) m. h. t. fier, haar,

læder (jf.kns^{l)e): Jo yngere disse Lam
ere, jo kostbarere og finere er Skindet,

thi da lade de sig bedre kruse, og legge
i folder. LTid.1727.700. Haarene (til pa-

rykker) sorteres, kruses og koges. Eallager.

83. At vaske Hattefjer af alle Farver, og
igjen at kruse dem. Qreen.TJB.77. Tyndt
Læder kruses kun en Gang. OpfB.^Y1.418.
Ægte Fjer kunne vare længe, naar de en-
gang imellem kruses op.VortHj.II3.117.
fl (nu 1. br.) m. h. t hovedhaar: frembringe
kunstige smaakrøller i. Jeg lader det
komme an paa min Skrædder og Peruk-
mager, hvorledes mine Klæder skal skiæ-
res, og mit Haar skal kTuses. IIolb.Fhilo8.

II.2. *(hun) maler sit Ansigt, og kruser
sit Haar. Thaar.HG.27. kruse Haaret med
et Brændjern. VSO. jf: (han havde) skudt
ham en Kugle gjennem Hatten, uden at

kruse (alm.: krummej et Haar paa hans
. . Hoved. Ing.EF.VIII.47. uden obj.: Hun
sidder og kruser på sit hår. Moth.K369.
Aarestr.SS.V.43. (jf.bet.2; sj.) refl.: kruse

haaret; krølle sig. hun kruser sig. D&H.
1.2) (jf. I. Kruse 1.2, kruset 1.2J m. h. t. (hu-

den paa) forsk, legemsdele. || O m. h. t. læber,

mund: rynke huden omkring munden,
fortrække munden, læberne (især ved
smilen ell. talen). *Haabet og Troen dog
aldrig jeg slipper,

|
Begge skulle kruse

den Døendes Mund. Ploug.II.236. Et lidt

haanligt Smil krusede den unge Proprie-
tærs tynde hæher. Schand.BS.52.

|| f kruse
sin næse over ell. ved noget, vise mis-
hag ell. væmmelse ved; rynke paa næse ad;
kimse ad. Moth.K369. Langebek.Lex.K353c.
t.3) (jf. 1. Kruse 1.8, kruset l.sj m. h. t. vand:
gøre overfladen kruset; frembringe
ganske fine smaabølger i. *Der gaaer
den sagte Vind, det blanke Vand at kruse,

|

Der farer Stormen ud blant Bølgerne at

bruse. Ilelt.Poet.4. OehlJ.188. *Luften
|

Kruste det klare Vand. Winth.HF.7. *Bøl-
gen kruses af de milde Yinde. Kaalund.
SD.23. billedl.: Overfladen (o: egnen om-
kring det gamle Jomsborg) krusedes som
af en Mængde Høie, der dog vare ganske
lave og med stærkt udviskede Omrids.
JohsSieenstr.(UnivProgr.l900JI.51). Blæ-
sten (o: en strid ml. historikere) varer vel
endnu, men den synes ikke at have kru-
set vandene i hr. H.-B.s nærhed. NMøll.
(Tilsk.1928.II.424). 1.4) (jf. I. Kruse 1.4,

kruset 1.4; nu kun dial, foræld.) m.h.t.
linned olgn.: lægge i rynker, folder,
læg. (pigerne) ere dygtige til at kruse
og arbejde paa Gaze. Blich.(1920).IX.66.
kruse Manskietter.FiSO. *der skal stives,
stryges, kruses, pibes. PaZM. 7.557. Feilb.

2) refl. ell. i pass. ell. (især i bet. 2.1j intr.

:

hlive kruset, foldet, rynket; især i flg.
anvendelser: 2.1) (jf. bet. l.ij om hovedhaar:
vokse, lægge sig i (naturlige) smaa-

krøller. *Skiønt som Aurikler dig Lok-
kerne kruses. Oehl.F.188. om Tonsuren
krusede sig en Ring af stride graae Haar.
Ing.KE.1.87. det meget lyse Haar kru-
sede sig stift og udfordrende op. Schand.
yV.4.

II
intr. 'Guden vil Fjendernes Hoved

knuse,
|
den trodsige Synder, hvis Isse-

haar kruse. EBrand^.123. det brune Haar
. . kruser lidt ved Tindingerne og i Nak-

10 ken. Skovrøy.Fort.84. 2.2) (jf. bet. 1.2j om
huden omkr. munden, læberne: rynke sig
(især ved smilen ell. tale), et listigt Smil
krusede sig over den lille Mund. Winth.
Nov.141. *hendes Læbe sig krused

|
alt til

et harmfuldt Ord. Ploug.I.313. Blodet skød
ham op i Kinderne og over Panden. Øj-
nene glinsede — den halvt aabne Mund
krusede sig. Drachm.F.1.82. 2.3) (jf. bet.

l.i) om overfladen afvand: faa ell. bevæge
20 sig i smaabølger. Vandet kruser sig.

Moth.K369. *End kruser kiærligt sig det
sølvblaa Vand. Oehl.XIX.253. nu kruse-
des Bølgerne, og der opstod en let Vind,
som bar fra lLsindet.Hauch.y.286.\\(l. br.)

intr. Saa krusede Vandet. Mild og kryd-
ret strøg Landbrisen ud fra Øen. OscJens.
KH.136. 2.4) (if. kruset 1.4 og u. Krusning
2; 1. br.) om blad: blive kruset (1.4). kruse-
syge ytrer sig ved, at bladene kruser sig

j

30 2.5) (jf. I. Kruse 1.5, kruset l.e; 1. br.) be-

væge sig i kruser (1.5). røgen kruser sig
j

3) (jf. l.Kiuse 2; nu næppe br.) volde
bekymringer, besvær, bryderi; dels i

forb. kruse hovedet paa en, d. s. s. gøre
ens hoved kruset (se u. kruset 2.3j. *En
Aristoteles (hånd sagde) saadant Vand

|

Ret kruse Hovedet og Modløs giøre kand.
IIolb.Paar8.197. *(Aristoteles) tidt har kruset
Hov'det

I

paa saamangen højlærd Doktor.

^ Rich.II.231. jf. : *Det kruser mangens Top,
og kand hans Pande ryncke, | At hånd
til Lands og Vands blant alle Verdens
Stød

I
Ey finder Skorpen af det kiære

Nærings Brød. Lucopp.TB.B4*'. dels (nu
næppe br.) i forb. kruse hjernen, an-
strenge sine aandsevner ; lægge hjernen i blød.

Moth.H196.
4) (nu kun dial; jf. IH. Krus 2, I. Kruse

3; nu næppe br.) kruse for (en), gøre kom-
50 plimenter for; gøre stads af; gøre stort væsen

af. Aarsagen, hvorfor Mand-Kiønnet . .

nu ikke kruser saa meget for det smukke
Kiøn, som i de ældre Tider. LTid.1761.83.
MO. OrdbS.(bornh., skaansk).

Kruse-, i ssgr. ['kru'so-] (jf. dog Kruse-
dulle, -myntej. 1) O'/". Krus- 1; nu næppe
br.) af I. Krus, fx. Kruselaag. JBPaulli.
Kandest.D3v. 2) af IV. krus (dl. undertiden
maaske I. Kruse; jf. Krus- 2); ofte veksler

60 Kruse- og Krus-, se u. Krus-blad, -flor,

-kaal, Kruse-krave, -mynte. 3) (hvor intet

andet ndf. angives) af II. kruse, -blad, et.

se Krusblad. -bræt, et. (garv.) d. s. s.

Krispelbræt. OpfB.W1.418.
Krusedulle, en. [krusa'duls, -'dols]

(sj. skrevet Krusse-. DracJim.S8.100. Gravl.

XI. Rentrykt «/4 1929
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Øen.ll. FrFoul8en.(Pol?^U1926.15.8p.5). —
nu ikke i rigsspr. Krusedolle. RolhJean.IIIA.
Hrz.XIV.'S02. Goldschm.VM.— dial.Kruse-
dølle. HedeboAO). /It. -r. (ligeaom 8v. (flt.)

krusiduller (ældre sv. krusdoller^ fra nt.

krusedulle, -dolle; 1. led er IV. krus, 2. led

af usikker oprindelse (maaske besl. m. I. Dole,
I. Dølle; sml. II. Dulle j; sml, falstersk krydse-
mysser i sa. bet. (FrGrundtv.LK.37) samt
Krumlorenser, Krummelurer; uden for bet.

2.1 næsten kun i flt.) 1) (nu kun dial.) om
forsk, krusede (foldede, læggede) beklæd-
ningsdele af linned, fx. halsstrimler,
kraver, manchetter olgn. ell. om haar-
krøller (jf. I. Kruse l.i og i). Kruse-dul-
ler . . Kaldes de krusede strimler som
kvindfolk bær ved ansigtet. Moth.K369.
KrusedollerforHænderne57.Haandkrusej.
Holb.Jep.III.2. hvad Pocker er det for

Crusedoller, hånd har faat om Halsen?
sa.Jean.III.4. *Der kommer Piger med
Hat og Sjal

| Og Krusedoller. £rr2:.ZIF.

302. Feilb. *Qvinde-Kruseduller |
til

Sætter (o: hovedpynt)^ Hængler, Legg.
Wadsk.(DMdskr.l862. 11.391). en Præst
binder Krussedullekraven om sinHals.
Cavling.A.1.107.

\\ (jf. I.KruseLij omhaar-
krøller. Cit.ca.l750.(NkS8^696.1.286). for

hver ny Haandbevægelse sætter (frisøren)

en Haarlok, en Krølle, en Krusedulle fast.

FalM.IL.lI.293. 2) (dagl.) overf. 2.1) om
uregelmæssigt svungne, sammenrullede linier

ell. forsiringer (snirkler; sving; ubehjælp-
somme skrifttegn; krimskrams) ell. om over-

flødig udpyntning olgn. de Streger, Klatter
og Kruseduller, jeg maler i Dagbogen.
Rrz.NG.229. Underskriften var næsten
ulæselig for Sving og Kruseduller. Schand.
TF.I.144. Neden under stod en barnagtig
stor Krusedulle i Stedet for Navn.sa.JP\
474. saavel paa dens (o: malkekransens)
ydre som indre Rand var der sat Roset-
ter (KrusedøUer). fl^e(ie6o.40. jf.(sj.): Alle
Murflader opløser sig til gennembrudt
Stenmønster, alle skarpe Rande over-
krusedulles med udtungede Kaal- eller

Tidsel-Blade eller flammende og bølgende
Z\rB.tQT.yVed.nF.115. 2.2) om formali-
teter, omsvøb, dikkedarer olgn. at laane
Penge ud . . det ere langt meere fordulte
og underlige Sager end I tænker; det
gaaer i hundrede Ejrøller og Kruseduller.
Kom Grønneg.1.72. en Diplomat kan ogsaa
tale uden Falblader og uden Kruseduller.
Ileib.Poet.YlI.119. der (var) ikke Tid til

mange KrusseduUer. Det var et stort

Skib, der tørnede os. Drachm.SS.100. Bli-

cher selv siger uden Kruseduller, at „hans
Musa er nu en tresindstyveaarig Enke".
Aakj.Blicher.(1926).35. sætte krusedul-
ler paa, (nu næppe br ) være skabagtig;
skabe sig. Gadeordb.^ jf.: Det var en af

disse ømme, krusedullerige Sange. JF
Jens.IM.26. krnsedullet, adj. [krusa-
'dulaf, -'dolai] (a^. a/" Krusedulle ; tafespr.,

1. br.) som ligner ell. er fuld af kruseduller

(2.1). kruseduUede Snirkler. CMøU.LM.141.
han havde tegnet den store Vildorne svøm-
mende . . i en kruseduUet og voldsomt
bølgende Sø. JVJens.Sk.ll8.
K.m8(e-flor, et. se Krusflor. -jærn,

et. 1) (nu 1. br.) om jærn til krusning af
tøj (linnedstof) ell. om en slags krøllejærn,

hvormed haaret kruses. Moth.K368. (hun)
havde brændt sig paa et Krusejærn.PJføi/.

10 11.100. et lidet Rum med meget pertent-
ligt hvidt, lagt over Kjusejern. Bang.S.88.

2) (jf. Krøsjærn; fagl.) bødkerredskab til

udskæring af de fordybninger i stavene, hvori
bunden skal indsættes. Feilb. jf. VSO. -kaal,
en. se Kruskaal. -kappe, en. (af IV. krus
(ell. I. Kruse^; nw 1. br.) kappe (hovedtøj) af
lægget, foldet linnedstof. et Par gamle Ko-
ner fra Ribeegnen med . . skinnende Kruse-
kappe. Pont.FL.518. GyrLemche.SJ.132.jf.:

20 de astadige Familiefædre og deres krus-
kappede Matroner. JPJac.I.tf^. -krave,
en. ("Krus-. Kaper.^) (af IV. krus (ell. I.

Kruse^; foræld.) halskrave af lægget, foldet

linnedstof. Mænd med Baretter, Kruse-
krave, Knæbenklæder, Kaarde og Helle-
barder. KLars.MK.67. -maskine, en.

(fagl.) maskine, v. hj. af hvilken man giver
svære klædestoffer en kruset overflade (jf.
Krusningsmaskinej; ogs. om maskine, der

30 lægger læg, folder paa linned. Schand.SB.
148. VortHj.IV3.272.
Krnse-mynte, en. [krus8'møn<i8] (f

Krus-. Adr.^'"hl762.sp.7. — nu dial. Kruse-
mynt Winth.VI.197. OrdbS.(bornh.)). flt.-r,

{ænyd. d. s., sv. krusmynta; fra nt. kruse-
miinte ell. mnt. krusminte, jf. ty. krause-
minze; til IV. krus) 3r ^^^^ (især dial.) i al

alm. om mynte, Mentha L. (JTusch.144) ; dels

om en varietet af Mentha silvestris L., som
40 har stærktlugtenae, let krusede blade (M. cris-

pa L.). JTusch.145. *Han plukker af de
Roser, | han samler af de Bær

| og af de
Krusemynter |

alt til sin Hjertenskær.
Børnerim.1.3 (jf. Oehl.XXIV.173). HCAnd.
V.51. Erik kom i Skole hos en pæn, ven-
lig gammel Dame, som lugtede af Kruse-
mynte. ScAa^it^.AE.^^ 7. Warm.Frøpl.401.

\\

hertil: Krusemynte-olie (fagl.; olie, fremstil-

let af krusemynte. OpfB.^VI.283), -vand
90 (apot; afkog af krusemynteblade. VSO.

VareL.^453), samt en række foræld, betegnel-

ser for lægemidler (især for daarlig mave),
fremstillede af krusemynte, som Krusemynte-
pulver (Apot.(1791).76), -tinktur (Lægen,
reg.), -vin (Tode.VL66).
Krnse-naal, en. (nu næppe br.) naal,

anvendt ved krusning af haaret. Moth.K369.
VSO. MO. -pind, en. (nu næppe br.) (en

slags) krøllepind. Moth.K369. VSO. MO.
60 -rulle, en. staal, der anvendes til at

frembringe udsiringer ved metaldrejning. Opf
B.^VII.367. -strimmel, en. ('a/'IV. krus
(ell. I. Krusej; nu 1. br.) lægget, foldet (lin-

ned)strimmel. Kysehat med Krusestrimmel.
Pont.FL.471. -syge, en. (gart.) navn paa
forsk, plantesygdomme, der ytrer sig i, at
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bladene paa den angrebne plante bliver kru-

sede ell. krøllede; især om saadan sygdom
hos kartofler (Rostr.Sygdomme hos de % Mar-
ken dyrkede Planter. (1871). 77), gulerødder
(NatTid?^ltl909.M.Till2.sp.l), kaal (Spårck.

ND.249), ferskener (Sal.XVII.172; jf. Blæ-
resyge}.

II
hertil Krusesyge-galmyg (Cecido-

myia nasturtii. Spdrck.lSD.249).
kruset, (part.) adj. ['kru'saf] (uden for

dial. kun poet. krust [kru.- sd]°Feilb. flt.: kru- ib

ste. PalM.1.6. NMøll. Shak. 165. Jf: Mit
ukruste Haar. Zetlitz. (Rahb. LB. 11.161)).
(glda. d. s. (Da.Folkebøger.I.(1915).98); af,,

af I. Kruse ell. perf. part. af IL kruse)
1) hvis overflade er svagt bølget ell.

fuld af mindre ujævnheder, smaa
folder, rynker olgn. 1.1) (jf. I. Kruse l.i,

IL kruse l.i, 2.i^ om ting i al alm. I

Strikke-Bogen vil jeg give den Underviis-
ning, hvorledes man skal giøre krusede 20

og slette U2iskeT.LTid.1751.351. En sort

fiirkantet Skildpade Daase, hvorpaa Un-
derdelen er kruset, og Laaget slet Adr.
^^/nl762.sp.l6. et sølvkantet Træbæger med
kruset Ra.nå. SMich.Æb.40. Haarnaale, kru-
sede. FrisørKat.47.

II
om fjer, uld, haar

olgn.: Fejrene paa (strudsene) ere bløde,
uidagtig ogkrMse&e.LTid.l728.604. Pelsen
temmelig tæt, feed i Bunden, men grov,
lidet kTVLset.Abildg.&Viborg.F.97. jf.: *Sneen 30

føg omkring ham, kruset, hvid som Uld.
Kaalund.V§.57. || uden for fagl. spr. især om
hovedhaar ell. skæg; dels: som har naturlige
smaabølger, smaakrøller. hans Lokker ere
krusede, sorte som Ravnen. fiø/s.5Ji. *med
kruset Haar om Panden,

|
Og kruset Duun

paa RsigerL.Bagges.Ep.272. dette flimrende,
krusede Ji2i2ir.Schand.BS.463. NMøll.Shak.
165. jf.: *de vare begge smaae,

|
Med

krusetgule Haar. Oehl. L.I.255. talem. : 40

naar man har gult haar, vil man have det
kruset, se gul sp.323'K dels (nu I br): lagt,

opsat i (kunstige) smaabølger, smaakrøller.
Kiemmede og krusede Soldater kand lige-
saa vel figte imod Fienden, som ukiem-
meåe.Holb.Hh.IL433. *Cavaleren balklædt
ta'er til Orde, | Mens Fingren leger i de
kruste Haar. PalM.L6. 1.2) (jf. I. Kruse
1.2, IL kruse I.2, 2.2^ om (huden paa ell.

omkring) forsk, legemsdele: trukket 50
sammen i rynker \\ om mund, læber. Tung-
sind, der lo med en kruset Mund. Ban^.
H:H.20. en smuk Mund, saa blødt kruset.
Pont.LP.VII.33.

II
om pande, der er rynket,

især p. gr. af bekymringer, vrede olgn. •Her-
over (o : over at en anden dansede med bru-
den) blev nu Hansens (o: brudgommens)
Pande kruset. PalM.V.101. Da Spillet ved
Midnatstid ophørte, vare alle Punge tom-
me og alle Pander krusede. sa.IL.II.360. 60
vilde Bryn, kruset Pamåe. JVJens.CT.92.
II

(sj-)- Gedderne vare . . saa deilige, og
laae saa krusede paa Fadet, saa at et halv-
død Menniske kunde alleene leve op af
at see paa åem.Holb.Vg8.II.3 (jf. Krum-
gedde . . Kaldes en kogt gedde som hofdet

og halen sidder sammen på. Moth.K360.
Da Gedden er en lang, smal Fisk, faar
den vanskelig Plads paa Fadet. Man stik-

ker derfor en Naal med et Sejlgarn gen-
nem Hovedet og Halen, trækker til og
binder Fisken i en Krans. Const.Kogeb}
(1920).56). 1.3) 67. L Kruse l.s, IL kruse
1.8, 2.8^ om (overfladen af) vand: fuld af
fine smaabølger, krusninger. *paa Søernes
Flade

|
Glimrer Maanen dybt i det kru-

sede Vand. Hrz.D.Ll81. *Vildanden plad-
sker

I
I det krusede Kjær. Winth.HF.197.

1.4) (jf. I. Kruse 1.4, IL kruse 1.4 ; nu 1. br.)

om tøj, især linnedtøj : lagt i læg ell. fol-
der. Krusedt flor. Moth.K369(jf. Krusflor;.
(hun) havde et kruset Slæb ved Enden
af sin Kiortel. EPont.Atlas.II.254. denne
snehvide, krusede Halskrave. JPJac.1.103.
1.5) (jf. II. kruse 2.4 og u. Krusning 2) om
blad: hvis overflade ikke er plan, men med
mange (uregelmæssige) forhøjninger, bølger,

folder olgn. Træearter. (1799). 327. *Nylig
der hopped en langskægget buk under
rankernes yngel, | tog sig det krusede
løv og de saftigste klaser til æde. NMøll.
E.82.

II
især i plantenavne, kruset kaal,

(nu næppe br.) d. s. s. Kruskaal. Moth.K369.
VSO. MO. kruset persille, (nu næppe
br.) d. s. s. Kruspersille. HaveD.(1764).44.
Funke.(1801).II.304. kruset skræppe,
d. s. s. Krusskræppe. JTusch.210. Mostr.

Flora.L^^(1925).135. kruset tidsel, Car-
duus crispus L. LandbO.IV.565. MentzO.
Bill.lV.23. 1.6) (jf.l. Kruse 1.5, IL kruse
2.5; l.br.) om sky olgn.: hvis omrids er
(svagt) bølget. *Offerets krusede Røg af
Stormene hvirvles. JMHertz.Isr.7, *Kru-
sede Skyer vrede

| Gaae over Himlens
Bro. Winth.ED.27.

2) overf. 2.1) (1. br.) indviklet; van-
skelig at forstaa; som volder hoved-
brud olgn. den mest krusede Maskine .

.

med alt sit Hjul- og Ya.lseværk.Høyen.S.
1109.sp.2. (Pindars) Sprog er kruset, ikke
hans Tanke, selv om den har Dyhde.NMøll.
VLitt.L326. 2.2) Q/". IL kruse 3; opfyldt
af vrede, bryderier, bekymringer olgn.

have et kruset Sind (0: være vanskelig at

gøre tilpas). VSO. || især i faste forb. gøre
ens hoved kruset (gøre hovedet kruset

Eaa en) ell. (nu 1. br.) gøre en kruset i

ovedet (Oversk.Com.1.18. Pont.Sk.288),
gøre en forvirret, forstyrret i hovedet, for-
dreje hovedet paa en ell. volde en besvær, be-

kymringer olgn.; tidligere ogs.: opirre, op-
hidse, gøre vred (Moth.K369. VSO.). Giør
mig ikke Hovedet kruset; men efterkom
strax min Befaling. Holb.Plut.1.6. Den ide-
lige Læsning giør Hovedet kruset paa
dig. sa.Philos.1.8. Dersom ieg ikke giør
Min Herre Hovedet alt for kruset med
saa mange Ting, vilde ieg endnu opgive
et par (\u2esi\Quer.Langebek.Breve.388. med
al Respect for din Broder Friseuren, saa
jorde hans Snak . . mig Hovedet kruset.
alMJL.II.296. nogle (af karlene) sadt
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hos Pigerne og gjorde Hovedet kruset
paa dem. J VJen8.HF.123. f (jf. Kruskopj :

*Naar hun mig giør en kruset Kop (a:

hoved)f I
Og dagligen mig smerter. Éeenb.

1.102. gøre en det kruset nok, (nu
næppe br.) volde en meget bryderi; (nu:)
gøre en det broget. Moth.K369. VSO. gøre
sig kruset, (nu næppe br.) gøre sig vred,

stædig. VSO. være, blive kruset i ho-

en. se Krusekrave, -lok, en. (-\okke,VSO.).

1) (nu næppe br.; jf. -lokketj kruset haar-
lok. Langebek.Lex.K353a. 2) f om gribe-,

slyngtraade paa vinranker olgn. Moth.K368.
O -lokket, adj. som har krusede haar-
lokker (jf. -lok 1). paa det sorte kruuslok-
kede Hoved bar han en Hat fra Garde-
rige. Jn^.F-S.lJ6'5. VVed.BB.360. en gam-
mel, kruslokket, højtdekoreret Kunstner.

vedet ell. (1. br.) parykken (PAHeib. lo SvLa.Ej G. 14. -mynte, en. se Kruse-
Sk.Il.373), (især dial.) være, blive opbragt,

vred, gal i hovedet, det glæder mig, at Du
tager Sagen saa let, jeg var min Sjæl bange
for, at Du skulde være kruset i Hovedet.
BlochSuhr.ÆS.I.192. Derfor besvarede han
Præstens Tak og Haandtryk med sure
Miner og gik sin Vej og var kruset i

'Eo'^QåQi.Budde.F.29. OrdbS.(Fyn). hove-
det er (bliver) kruset paa ham, (nu
sj.) han er (bliver) forstyrret, forvirret ell. 20 VD.85. || konkr., om alle de dannede folder.

mynte, -narret, adj. (jf. -blank; fagl.)

om læder: med kruset narv. OrdbS.
Krusning^, en. flt. -er. vbs. til H. kruse.

1) til n. kruse 1. Moth.K370. MO. (til II.

kruse i.v.) Haarets Krusning. T/SO. (til II.

kruse l.s; jf. u. bet. 2:) *Bølgens Flade
som et Tæppe gled, | bevæget hid og
did af Vindens Krusning,

|
af Stormens

tunge Haand og Bygens Susning. Drachm.

jt, vred. Mit Hovet er gandske kru-
set af de mange underlige Forslag, som
have været oplæste i Dag. Eolb.Rpb.II.4.

Naar han saa faaer det at høre, blir Ho-
vedet kruset paa ham. sa.Stu.1.9.

Kms-flor, et. fKruse-. vAph.(1759)).
(nu næppe br.) d. s. s. Krepflor. CGRafn.
(PhysBibl.XXI.95). VSO. MO. -haar, et.

kruset (hoved)haar. Schand.BS.317. Pont.

LP. III. 50. -haaret, adj. f^/". -haarj. 30 rator arrig trampede i Gulvet SchandJF.

rynker, læg olgn. ell. en enkelt af disse (jf.
I. Kruse 1^. Moth.K370. Krusningen . .

paa Manskietter. 7;S0. 2) til II. kruse 2;

ogs. konkr., om alle de opstaaede smaabølger,

-rynker olgn. ell. en enkelt af disse. \\ til II.

kruse 2.i: Hannover. Tekstil.1. 47. || til II.

kruse 2.2: Han saa, hvorledes den rolige,

milde Klarhed paa hendes Ansigt ikke
slog en Krusning, naar den lille Proku-

Moth.K368. Høysg.S.337. Lam, der gaae
paa den grønne Eng, hvide og kruus-
h&aieåe.Winth.Krum.S. Skræderen . . klap-
pede sin krushaarede Dreng. Tolderl.F.II.4.

-hammer, en. (jf. -hugge; fagl, nu 1. br.)

stenhuggerhammer, hvis bane bestaar af smaa
pyramider, og som bruges til at give sten en
kruset overflade; stokhammer. Lundb. Suen-
son.B.III.315. Kværnd. -hjnl, et. lille

342.
li

til II. kruse 2.8. som et vatret Baand
var den hele Kruusning paa Havet. B^C
And.L305. Søens KivLsning.Wolfh.MarO.
464. CO billedl. ell. i videre anv., om sjælelige

forhold: Det var, som om i hans Indre .

.

den ene Bølge efter den anden sank og
udglattedes, og i Bruusningens og Kruus-
ningernes Sted et Fredens Dække . . ud-
bredte sin . . Ro over hans Væsen. PalM.

staalhjul, hvis kant er forsynet m. indsnit 40 VIII.235. *En Krusning i mine Tankers
(brugt til at give noget en kruset overflade;

i/*.-staaU. Hinnerup.Juv.492. SaUXIY.777.
-hoved, et. (nu 1. br.; jf. -kop samt Krøl-
hovedj hoved ell. person, hvis haar er kru-

set; ogs. person, hvis hoved er kruset (se u.

kruset 2.2J. MO. Se, hvor han er bleven
stærk, kjøn, robust. Sikken et Krushoved.
Schand.BS.271. saadan unge Brus- ogKrus-
hoveder . . det er naturligt for Jer at tænke

U&v.JPJac. 1.309.
II

til II. kruse 2.4. Hun
saa Draaberne glimte op imod sig fra

Kronbladenes I&usninger. Det var en
dejlig Rosenplante. Schand. SB. 196. spec.

(bot., gart.) om misdannelse afplanters blade,

bestaaende i, at bladpladerne bliver bugtede

og foldede. VSO. Findes (skumcikader) i

store Mængder, kan de frembringe Krus-
ning af Bladene. SRostr.LS. 64. K.ras-

paa Barrikader og svungne Revolutions- 50 nings-maskine, en. [2] (fagl.) d. s. s
- .

. Krusemaskme (beg.). OpfB.^VII.532.faner. sa. 77.78. VortHj.l2.80. -hovedet,
adj. (1. br.) adj. til -hoved, krushovedede
Drømme. Bornh. Samlinger. XI. (1917). 99.

•hngge, V. (fagl.) tilhugge (en granitflade)

med en krushammer; stokhugge. OrdbS.
-kaal, en. (Kruse-. MentzO.Pl.l66). (af
IV. krus^ ^ varietet af pyntekaal med stærkt

krusede blade (jf. Fjeder-, Kniplings-, Krøl-
kaalj. Moth.K368. HZetlitz.Uuus-ogBonde

Kms-paillet, en. (fagl.) især i flt,

om pailletter (flitter), der, ved presning er

forsynet med et ell. andet mønster. VareL.^
738. -persille, en. % varietet af per-

sille (Petroselinum sativum Hoffm.) med
stærkt krusede blade. JTusch. 163. VareL.
(1807).II.306. MentzO.Pl.l75. -salat, en.

(nu næppe br.) 1) ^ \a) om en form af
Raad.(1789).82. MøllH.III.525. -kant, 60 endivie, Cichorium endivia L. vAph.Nath.
en. en med smaa ujævnheder (rifler olgn.)

forsynet kant (fx. paa hvad der skal skrues

fast med fingrene). Cyclehb.72. Hannover.
Tekn.313. -kappet, ad/. sew.Krusekappe.
t -kop, en. d. s. s. -hoved (jf. Krølkop^.
Moth.K368. Langebek.Lex.K352c. -krave.

11.213. 1.2) en afart af alm. salat, Lactuca
sativaL. VSO. t.3) i /br6. italiensk krus-
salat, Picridium vulgare Desf. (af cikorie-

gruppen ). ELindgren&Bentzien.Kjøkkenha-
ven.(1878).155. 2) f en art pigsnegl: Murex
saxatilis L. vAph.Nath.IV.518.
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Krnssedalle, en. se Krusedulle.
Krus-skræppe, en. (jf. kruset skræp-

pe m. kruset 1.6^ ^ rødbynke, Bumex ens-
pus L. Rostr.Flora.I.lU. -staal, et.

(nu næppe hr.) d. 8. s. -hjul. OutsMuths.
(1802).65.
krast, (part.) adj. se kruset.

ICrastade, en. fkru'sda'da, alm. ^jy-]
(sj. skrevet Krystade. C(Binderup.Det da.Køk

nikeFosz. (1747).449. VSO. III. KS42 (jy.J.
MDL.(u.krotte). Feilb.(u. krotte og krøtte).

2) være i en sygelig tilstand ; skrante, han
gaar og krutter. OrdbS.(Loll.-Fal8ter).

||

gaa ell. sidde bøjet; krybe sammen.
OrdbS.(Fyn). Feilb.(u. krøttej.
Kratter, en. se I. Krøje.
I. Kry, en. se I. Krøje.
II. kry, V. [kry-'] jyræt. -ede ['kry^ada

.(1888).81. BerlTid.^V2l929.Sønd.6.sp.4. ip ell. fkry(Q)69J^(jf. skrivemaaden _kTyde.— m. fr. form Croustade. Meyer.197). flt.-r.

(fra fr. croustade, til croute, Za<. crusta;
ji/.Kruste; kog.) lille bægerformet stykke
bagværk (af hvedemel), hvori der kan fyl-
des en ell. anden stuvning. Schand.SF.28.
en Mellemret med mange fine Ting i

Krustader. Bang. S. 150. FrkJ. Kogeb. 2.
\\

hertil: Krustade-jærn (jærn, der former dejen
til krustader. Const.Kogeb.130).

Grundtv.SS.rV.184. sml. Feilb. Esp.193).
(sv. krya på ell. till sig, blive rask, krya upp,
oplive, no. kry sig, ,;/. sv. dial. kryna; sml.

III. krane; <i7 III. kry) 1) (sj.) gøre kry.
saa let endog denne Luftskabnings Be-
rørelse . . var, syntes den dog at krye
ham til hans inderste Hierte. Sam8.(Bahb.
Tilsk.1795.251). 2) (dial.) især re/l.: kom-
me til kræfter (efter en svækkelse, sygdom).

CP Kraste, en. ['krusda] flt. -r. {vel gen- 20 komme sig; live op; om planter: VSO. Feilb.
nem ty. kruste (jf. fr. croute, eng. crust) af
lat. crusta, skorpe; jf. Krustade; l.br.) skor-
pe, (det hæsliges) frugtesløse Stræben mod
Intelligens præcipiterer denne til en ny
materiel Cruste om det. Heib.Pros.I.40. (et

glt. haandskrift) tilsmudset af hundred-
aarigt Fluesnavs i tætte Kruster. Bobé.(D
AhlefeldtsErindringer. (overs. 1922).xxxvi).
en ugennemsigtig Farvekruste. JLaTi^e-

U sa.bet.: kry til. „se, hvor frisk den
en plante) er blevet af Regnenl" . .

„ja— a . . vi kryer jo allesammen til, naar
vi kommer ud i Naturen." Wied.Menneske-
nesBørn.I.(1894).40. 3) (især dial.) refl.:

være stolt, vigtig (paa en synlig, selvglad
maade); vigte sig; bryste sig; kro sig.

det var især som Bueskytter, Normæn-
dene kryede sig. Grundtv. Saxo. III. 279.

11.168. billedl.: Byrons Form med dens 30 Hvor milde Herskere de kunne være, saa
Kruste af attisk Salt er et helt andet
Sprog end Drachmanns skumvaade Vers.
VilhAnd.Goe.II.269.
Krat, en. (til krutte; jf. ogs. sildringsk

kroot, nt. kroet, kruud, stædigt menneske
(maaske besl. m. II. krøjej; dial) gnaven
person. *af een deylig Glut . .

| Giør
ham en gammel Krut med skimled Hage-
Skiæg. PoulPed.DP.37. Feilb.(u. krot;.

I. krate, v. se krutte.
II. krate, v. se II. krøje.
Krater, en. se I. Krøje.
kratte, v. (krute. Langebek.Lex.K354c.

OrdbS.(Fyn). — krotte. VSO.(jy.). MDL.
Feilb. — krytte. ReynikeFosz. (1747). 449.
Olavius.Skagen.(1787).376. — krøtte. Moth.
K380. Feilb.). (ænyd. krutte, sv. dial. krota,
dadle, /"sy.krotas, oldn. krytja, knurre, mukke,
sml. mnt. kroden, kruden, klage; jf. jy. krot,
smaaskænden, gnaveri, oldn. krutr, støj, tum- 50

mel, krytr, murren, samt adj. krutten, knar-
vorn (Moth.K370), krotten (MDL. jf. Feilb.),
krøtten (Feilb.) og jy. kraadden, krodden
(MDL. Feilb.), ænyd. glda. krodhen, ond,
ussel, sml. ogs. kritten; af usikker oprindelse,
vist til dels sammenblandet m. II. krute (II.

krøje); dial.) 1) brumme; gnave; være
vranten; ogs.: vægre sig; stille sig
vrangvillig. M_oth.K370. Han gaaer al-

krye de sig dog ved at kunne befale. Ing.
Levnet.1.59. Oversk.II.404. *han er en høj-
lærd En,

I

der blærer sig og kryer sig.

Hostr.FG.13sc. ganske vist var det ikke
den fineste Opdragelse han havde at kry
sig Sit. Leop.PC.313. *Jeg kender og de
kutteklædte Skalke,

I som mæskede og
dovne kryr og kror sig. HansHenriksen.
FolketsMænd. (1920). 19. Feilb. Esp. 193.

40 OrdbS.(Fyn, Falster).

III. kry, adj. [kry-] flt. og best. f. d. s. ell.

(1. br.) -e (Ps.ll9.6°9(EBrand.S.227)). (sv.,

no. d. s.; sml. III. kran, III. kro; vistnok oesl.

m. I. Krud, I. Krudt og gr. bryein, svulme

(Jf- ff^' embryon, foster); sml. no. krydig,
østfris. kriidig, afl. af krud, urt; jf. II. kry)
t) (nu kun dial.) som er bleven rask efter
en svækkelse, sygdom. Han er endnu
ikke rigtig kry. Md.(„i dagl. Tale"). Feilb.
"

i videre anv., dels: munter, livlig, glad,
aad olgn. Moth.K371. Langebek.Lex.K354c.

Feilb. dels (nu næppe br): dygtig; due-
lig. Moth.K371. 2) (især talespr.) som op-
træder med (især: for stor) selvtillid, over-

legenhed, med bevidsthed om egen styrke, dyg-
tighed olgn.; frimodig; især (mere ell. min-
dre nedsæt.): overmodig; overlegen; stolt;

kæphøj; kaalhøgen. (især som præd. ell.

appos.j. *Jeg . . af Hæder blir lidt ør.
tid og krnter. Langebek.Lex.K354c. *Hr. 60 Lidt krye. Bagges.Ep.74. *0, skal jeg da
Ulv, var Kongens Ord, skal jeg nu kom-
me mig,

I
Paa eders Lever, det gaaer løs

fuldkommelig (o : kongen skulde have ulvens
lever som lægemiddel).

| Ja, svarte Ulven,
og begyndte strax at krytte:

| Jeg er end-
nu for ung, det Eder ey kand nytte. Rey-

prale,
I
Og spørge fuld kry:

| Om ej jeg
kan tale

|
Med Fugl under Sky? Grundtv.

PS.V.233. *i den lille Bondebye
|
Fortalte

han (o : bondedrengen) nu stolt og krye . .
|

Om hvad i fremmed Land han S2i2ie.Wilst.

D.III.9. *Men alt som jeg talte, saa blev
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jeg mere kry, | Jeff holdt hendes Haand,
at hun ikke skulde i\je.Winth.VI.247.
*Pral kun kryl

|
raab paa dit Ryl Hostr.

VV.62. denne livskraftige Natur, kry af

sin Friskhed og stridbar ved sit Had til

det Lyssky. Brandes.llIM3. Feilh. Esp.
193. Thorsen.ie. OrdhS.(Sjæll.,Fyn). jf:
der var ogsaa . . en ganske kry Tilfreas-

hed udbredt over hans (o: en vordende

jeg blandt Kryb og Slanger IsiSi.PalM.VII.

270. vilde Dyr og alt Kvæg, Kryb ('CAr. 71;
ormejog vingede Fugle !P8.i48J0. 2) overf.,
nedsæt, betegnelse for smaa, elendige, usle
væsener, især personer („rak, krapyl");

ogs. undertiden om underdanige, sledske

f
ersoner (jf. Hofkryb). 2.1) m. individuel

et. en tynd Pibestilkkarl, et jammerligt
Kryb, ret som en Penneslikker. Jw^.Z^.

faders) Ansigt. CBernh. XII. 94.
\\

(l.br.) lo 1.87. Hvordan er det, Fogedens Kone
gradbøjet: Den Hovmodets Aand, som
boede i ham, lagde sig nu for Dagen

Faa den kryeste Maade. ÉSchmidt.F0.207.
havde saa travlt med at nappe Pynte-

fjedrene af hinanden, og jo mere skal-

dede I blev, jo kryere var l.JPJac.II.
194. „Drømte du kanske, at du kyssed*
mig?" „Højere op I" „Maaske drømte du
da, at du klappede mig." „Højere^ op I

længes vist efter en Lille? Jeg saae
hende lufte Bleerne efter de salig smaa
Kryb forleden. Rørd.Va.l41. Nej, saa in-

teresserede Bondens anden Hund unæg-
telig Jøsse i langt højere Grad. Det var
et Kryb at se paa i Forhold til Kora, men
af et ganske andet Temperament.^Zewrow.
EG.56. jf.: Dersom Feigheden her maatte
vise sig som det elendige Kryb den er .

.

raabte Peder endnu kryere. J.afe/.7-F.50. 20 saa var der ingen FsiTe.Kierk.V.132. 2.2)

|l kry paa det (jf. stor paa det olgn. og
det 1.3J. han havde været lovlig kry paa
det ved selv at opfordre en mulig Rival
til Indflydelse hos Grevens . . til at møde
ham paa ArensLen. Schand.UM.16. de om-
talte frygtsomme Damer (blev) strax over-
ordentlig kry paa det, (de kunde) ved Gud
ikke . . begribe, hvor Nogen kunde være
bange for det. CMøll.PF.330.

m. koll. bet. *End hørte jeg til Krybet,
|

Mens Andre jeg fra Dybet | Saae høit paa
Ærens Top. Winth.X.212. han havde Kry-
bets Klassehad til det Ophøjede. JPJac.
11.16.

K.ryb-, i ssgr. ['kryb- ; i ssgr. som Kryb-
dyr, -skytte ogs. undertiden 'krøb- ; i ssgr.

som Kryb-bønne, -ært almindeligst 'kryb-]
(sj. Krub-, se u. Krybbønnej. af krybe;

LJKryb, et. [kry-'&] {vbs.til la^yhe; jf. 30 undertiden veksler Kryb- og Krybe-, se u.

n. Kryb; sj.) det at krybe („kryben") ell

enkelt krybende t et; æ.^eZse.*Min Urskovs-
blomst i Slyng og Kryb. SMich. Sirener.
(1898).25.

II. Kryb, et. [kry-'61 ^f Krøb. vAph.
Nath.IV.519). flt. d." s. {sv., no. kryp; til

krybe
; jf. I. Kryb ; nu især højtid, ell. (ned-

sæt.) i talespr.) 1) om dyr (især insek-
ter, krybdyr, orme), der kryber paa

Kryb-bønne, -skytte(ri), -ært.

I. Krybbe, en. ["kryba] (Høysg.Anh.22)
ell. (nu især gldgs. ell.aial.) ['krøba] (dial.

Krubbe. Moth.K371. Falst.DG.7l SjællBond.
83. Kort.102.179). flt. -r, {glda. lainbbæ
(Mand.37), krøbe (Brandt.RD.II.41), sv.

krubba, no. krybbe; fra mntkmbbe (nt.

krubbe, kriibbej, jf. ^y. krippe, cn^. crib;

fra germansk stammer ital. greppia, fr.

jorden. I.1) m. individuel bet; dels i ew<. : 40 créche (eng. CT&tch)) \) beholder (trug)
*Naturens Søn (o: naturforskeren)f hvis
store Fakkel flammer 1 Paa Himlens Hvæl-
ving og det mindste Kryb. Hauch.SD.1.91.
*Thor . . opfisked Krybet (0: midgaards-
ormen) \ Trods Lyn og Havets Storm. Bødt.
212. Hun drejede sin høje spidse Hæl,
som om hun knuste et Kryb under den.
Schand.IF.210. Nans.JD.249. dels (nu 1. br.)

i flt.: Skulde vi smykke os med Silke-

hvoraf der gives kvæg, heste olgn. (kort)

foder at æde. Hvor ingen Øxne ere, der
er Krybben reen. Ords.14.4. En Oxe kjen-
der sin Eiermand og et Asen sin Herres
Krybbe. Es.1.3. Blis fik Lov til at bruge
Vognen til Krybbe. Ing.LBJ.49. At binde
Hesten til Krybben. VSO. Køerne var
(ca. 1850) anbragt i en Række paa langs
ad Huset. De havde faaet Krybber og

ormens Pragt . . da vilde disse Kryb snart 50 var bundet i Bindsier. AarbFrborg.1918.34.
hevne sig. Oehl.ErS.235. et Slags smaa
Plantefrø, der bevægede sig og lignede
Fiskerogn og slimede Kryb.Ing.EF.VI.77.

alle Kryb (Chr. VI: orme), som krybe paa
horden. lMos.8.17, 1.2) m. koll. bet. Tudser
og andet Kryb. Ing.KE. 1.191. *mellem
hæsligt Kryb (o : paa havbunden)^

\
Kramp-

agtigt bored han sig ned i TangenlPa^'-
ger.Smaadigte.(1834). 103. luk Vinduet,

Feilb. LandbO.IV.349.bide ikrybben(jf.
Krybbe-biden, -biderj: *I Krybben Hing-
stene bide (0: fordi de intet faar at æde).

Ing.VSt.96. LandmB.II.380. \\ spec. med hen-

blik paa forholdene ved Christi fødsel, hun
fødte sin Søn . . og svøbte ham, og lagde
ham i en Krybbe. Xmc.^. 7. *Velkommen
fra din Himmel-Sal |

Til denne Verdens
Græde-Dal, | Hvor man dig intet andet

sagde (hun). Der flyver saa meget Kryb 60 bød |
End Stald og Krybbe, Kors og Død

herind. Bang.SE.llO. Krybet vaagnede alt

for tidlig ai Vinterdvalen. KnudPouls.BD.
24. uden art. ell. attribut (muligvis til dels

flt., se bet. 1.1j; *Dorsk bliver Jorden (om
efteraaret)

| Og vrimler af Kryb. Grundtv.
PS.VII.159. *et Svælg jeg saae, |

Hvor

Brors.ll. Grundtv.SS.1.393. Ing.RSE.VII.
232. ogs. om gengivelse af krybben med Kri-

stusbamet, der i katolske kirker og hjem stil-

les frem juleaften (jf. Julekrybbej; Sal.^

XIV.778.
Il

(I- br.) uegl, om (spise)bord,

madsted for mennesker. Du finder nokVeien



625 krybbe krybe 626

igjen til Krybben . . Har du Noget imod,
at du hver Morgenstund faaer din Kaffe
og en god, vellavet Frokost hos mig?
Hrz.XI.196.

II
ordspr. naar krybben er

tom, bides (ell.sl&as) hestene (se bide

sp. 627^'^«; Hest sp. 49^') ell. (sj.) bliver

hesten urolig (CBernhJI.209). 2) ovtrf.

2.1) (astr.) navn paa en stjernehob („Præ-
sepe") i stjernebilledet krebsen. Sal?
XIV.630. 2.2)(e/'<er<t/.kripi)e; fagl.) flet-

værk afvidier ml. pæle til beskyttelse af
søbred ell. bropille mod bølgeslaget. Aller.Ilt.

373. 2.3) t om (lille, kneben) seng, køje
olgn. Pfiug.DP.402. 2.4) f om stald ell.

lille hus, rønne. Moth.K371.
II. krybbe, v. se krøppe.
Krybbe-, i ssgr. ff Krybben- (efter ty.

krippen-j, se t«. -bider, -slider^, (især lap,dbr.,

vet.) af I. Krybbe 1. -bid, et (Blich.(1833).

VII.48) ell. (nu især:) -biden, en. (jf.

-sætten samt bide i krybben u. I. Krybbe 1)
uvane hos heste, bestaaende i nedsvælgning af
luft (ledsaget af en ejendommelig gurglende
lyd), oftest idet fortænderne sættes i krybbe-

kanten ell. anden genstand; vindslugning.

LandmB.II.380. -bider, en. (f Krybben-.
Viborg.JSY.45). 1) hest, der har for vane
at bide i krybben; især om hest, der har den
u. -biden omtalte uvane (handelsfejl). Moth.
K372. Forordn.ysl795.§4. Bagger.I.107.
Landbo.II1.231. 2) (især dial.) nedsæt., om
person; dels om uduelig person: døgenigt;

dels om uomgængelig, paastaaelig person.

Moth.K372. Helt.Poet.125. *Men hvordan
gaaer det vel den Nar,

|
Og gamle Kryb-

be-Bider?
I

Hånd sig indbilder, at hånd
har

I

En Kone, som ham lider. Graah.PT.
1.123. FrGrundtv.LK.226.
krybbel, adj. se II. krøbbel.
krybbe-lægg^e, v. (sj.) lægge i en

krybbe. *Saa til Gud Faders Ære, |
Guds

Søn os selv har sagt, | Maa her i Verden
være

|
Al Storhed Érybbelagt. Grundtv.SS.

III.520.
Krybben-bider, -slider, se Kryb-

be-bider, -slider.

Krybbe-rnm, et. t) (især poet.) krybbe
(især om Kristusbarnets leje). Moth.K372.
*Han lagdes i et Krybbe-Rum . .

|
Guds

Engle sang med Fryd derom. Grundtv.SS.
1.347. sa.PS.VI.649. 2) f (jf. Krybbe 2.i)

lille hytte. Moth.K372. -slider, en. CKryb-
ben-. Viborg.HY.45). hest, der har afslidt
noget af sine tænder paa kanten ell. bun-
den af krybben. HGoldschmidt.HestensYdre.^
(1922).336. -sten, en. (fagl.) om en slags
sten, hvoraf krybber opbygges. LandmB.III.
346. -straa, et. (poet, 1. br.). *Guds Søn
var selv et Barn, og paa Krybbestraa han
laae. Ing.RSE.VIl.240. DagNyh.'Viil913.
2.Till.2.sp.2. -sætten, en. uvane hos heste,

bestaaende i nedsvælgning af luft, idet he-
sten støtter fortænderne mod krybbens bund
ell. kant (jf.-hiden).LandbO.III.231. -sæt-
ter, en. hest, der har den u. -sætten nævnte
uvane (jf. -bider;. LandmB.II.380.

Kryb-benne, en. (nu 1. br. Krybe-.

S&B. — nu ikke i rigsspr. Krub-. IDJust.
Havevæsenet.IIL(1774).63). (til krybe B.2).

2f lav, busklignende varietet af alm. have-

bønne, Phaseolus vulgaris L. (især mods.
Stangbønne^. Flei8cher.HB.274. VareL.
(1807). 1.179. JTusch.164. HavebrL.UOT.
-dyr, et. 1) (nu næppe br.) i al alm.: kry-

bende dyr; kryb (H.l). VSO. jf.: det (var)

10 hende en Fornøielse at faae fat paa Flu-
erne, pille Vingerne af dem og gjøre dem
til Krybdyr. HCAnd.VII.23. 2) især i ftt.,

om (dyr tilhørende) en klasse af koldblodige

hvirveldyr (omfattende øgler, slanger, skild-

padder og krokodiller), Beptilia (jf. Amfi-
bium^. Cuvier.Dyrhist.I.307. Fiskene kom
førend Krybdyrene (Amphibierne), som
ere luftaandende. Pattedyrene fremkom
først i de senere Naturaldere. jØr8#.7JI.i7.

20 enhver Natur, baade Dyrs og Fugles, baade
Krybdyrs (1819: Ormes^ og Havdyrs, tæm-
mes og er tæmmet af den menneskelige
Natur. Jac.3.7(1907). Boas.ZooU531.
krybe, v. ['kryba, dagl., især vulg. ell.

dial. 'kryva, 'kryuo] (jf.skrivemaaden kry-
ve. Lfid.172i.425). præs. -er ['kry-'bor

('kry-'var, 'kryu'ar)] (jf. kryber. Høysg.AG.
92); præt. krøb [krø-b (krø-'v, krøu')] (krøb.

smst.); part. krøbel ["krø'lba^ ('krø-vaf, 'krø-

30 VLQt)] ell. (nu især dial.) krøben (Moth.K3°73.

Høysg.AG. 92. Feilb. Kort.147. jf. VSO.
MO.). vbs.(sj.) -ning (vAph.(1764). LUtken.
Dyr.^292. Saaby.') ell.-e\se(s.d.),jf. Kryhan,
I.-H. Kryb. {glda. krypæ (Lucid.34), krybæ,
krubæ, sv. krypa, no. krype, oldn. krjiipa,

mnt. krupen, eng. creep (oeng. creopanj;
besl. m. ty. kriechen, no. dial. krjuka (se

u. II. krugej)
1) om visse dyr (krybdyr, bløddyr, mange

40 insekter olgn.): ved sammentrækning og
udvidelse af kroppen ell. v. hj. afkorte
lemmer, bugskinner, krybesaal olgn.

bevæge sig (forholdsvis langsomt) hen
ad jorden. Af reent Kvæg . . og af

Fuglene og af alt det, som kryber paa
Jorden, gik Par og Par til Noah til Ar-
ken, iifos. 7. 8. *Slanffen . . kryber paa
sin Bug. Oehl.T.225. I Almindelighed ere
(bløddyrenes) Bevægelser . . indskrænkede

50 til en langsom Krybning. Lutken.Dyr.^292.
der kryber en myre paa dig j i sammen-
ligninger: *En Orm jeg kryber end paa
Jord;

I
Snart flagre høit, af tynde Flor,

|

De stærke Purpurvinger. Oehl.E.223. krybe
som en Snegl. S&B. ^præs. part. brugt som
adj. krybende Krebs (Reptantia). BøvP.
111.430. substantivisk (m. overgang til I. Kry-
bendej: paa Trællenes Toft, lavede man
ogsaa til Festnadver. Man fik Eaiokkel-

60 suppe og satte Kraft paa med Tudser og
andet Krybendes fra Kæret, som man
kunde overvælde. JVJens.CT.123. spec. i

forb. krybende dyr, (nu l.br.) om kryb-

dyr (1 ell. t 2). noget krybende Dyr paa
Jorden.5Mos.4.18. deres hierter henslikkes
af krybende dyr (1871: Jordens Krybj.
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Bar.6.19(Chr.VI). Holb.MFbl.6. EPont.At-
la8.1.657. VSO. Sneglene er for største

Delen krybende Dyr. Boas.Zool.^SOé.

2) om dyr i al alm. ell. om mennesker:
bevæge sig paa en maade, der minder om
den u. bet. 1 angivne. 2.1) bevæge sig (lang-
somt) saaledes, at kroppen slæber (gli-
der) langs ell. er ganske tæt ved jorden;
om mennesker især: bevæge sig paa alle

fire; kravle (enten for at komme ubemær-
ket frem, ell. fordi man ikke er i stand til

at gaa). hver fugl, som kryber (1871: alt

flyvende Vrimmel; Buhl: Alt bevinget
Kryb^ . . skal være eder ureen. 5Mos.l4.
19(Chr.VI). krybe paa Knæene. vAph.
(1759). *skiult bag Grenen krøb

|
Det

halelange Egern, samled Nødder i Hul.
OehlRK.U. *du krøb paa Haand og Fod I

Over Hængedyndets Gynge. Qrundtv.Udv.
11.441. krybe paa alle fire, se fire sp.l026^.

II
spec. om barn, der endnu ikke har lært

at gaa: kravle. *Barnet kryber, Drengen
løber, Manden gaaerl

I
Vaklende ved Sta-

ven blege Olding stsLåer. Blich.(1920).IV.
208. Barnet har alt begyndt at krybe.
YSO. S&B. Jeg har arbejdet fra jeg kunde
krybe (o: fra jeg var ganske lille) ^ i snart
syvti Aar har je^ slidt for Yøåen.AndNx.
FE.III.260. nu især i ordspr.: man maa
krybe, før ell. til man kan (ell. lærer
at^ gaa olgn. (jf. kravle 1) o: man maa
begynde med det lettere (som man kan magte).
Mau.5100. Bagges.NK.207. Heib.Poet.VII.
41. Kierk.VIIl.346.

\\ (jf bet. 2.4^ om hund,
der er bange ell. gør sig lækker, logrer. *(hun-
dene) blev bange og krøb. Winth.HF.65.
Da han truede ad Hunden, kom den kry-
bende for hans Fødder. VSO. || i faste side-

ordnede forb. m. gaa: prygle en, saa han
hverken kan krybe eller gaa, (dagl.)

gennemprygle, mørbanke en. da var han
saa mørbanket, saa han kunde hverken
krybe eller gaa. 8vGrundtv.FÆ.II.70. Jak
Knu.In.235. alt hvad der kunde krybe
og gaa, (dagl.) alle mennesker (store og
smaa, raske og svage). *Kirstine Piils Mag-
netisk Sundheds-kilde

|
Er deres Keisers

Maal, de der den øse vilde;
| I Dyre-Hau-

fen alt hvad kunde krybe, gaae,
|
Til

ende iilende man, som sædvanligt, saae.
ChrFlensb.DM.138. Regner . . tog med sig
Revel og Krat: Alle hvem der kunde
baade krybe og gaae. Grundtv.Saxo.II.249.
Alt, hvad der kunde krybe og gaa fra

Vangaa, var med (til begravelsen). Drachm.
VT.12. AndNx.PE.1.226. 2.2) i forb. m. adv.
ell. præp.-led, om (langsom) bevægelse
(kravlen, klatren) til ell. fra et van-
skelig tilgængeligt sted, ell. om (lang-
som) bevægelse (op-, ned-, ud-, indstig-

ning), der foregaar med besværlighed
ell. foretages med forsigtighed, hånd
krøb over Naboens Flanker, og steeg ned
i Haven, og stal sin Lomme fuld af Æb-
\eT.Holb.Bar8.II.12. Jeg (o: Diogenes) gaaer
nu bort, og kryber ned i min Tønde. sa.

Plut.II.8. *Forfatteren bad mig . . krybe
op paa denne Høi,

|
Og fortælle jer . .

|

At nu skulde Stykket strax gaae an. OeM.
SH.6. *Hun (o: en fugl) dækker ømt de
nøgne Smaa,

|
som nys krøb ud af Æg-

get. Kaalund.280. (hunden) krøb ind i et

lavt hvælvet Rum under Tromlekakkel-
ovnen. /SeAancZ.^/S.j?79.

II
kryb i træ, (nu

næppe br.) om (den øverste haand i) en
10 børneleg, hvor det gælder om at gætte, i hvil-

ken haand man har nødder. Moth.P182. JB
Paulli.JM.28. \\ talem. .lige saa umuligt
som at krybe til maanen, komplet umu-
ligt (jf. u. klyve^. Levin. Ditte begyndte
at faa en Mistanke om, at det var lige
saa umuligt at yde tilstrækkeligt som at

krybe til Maanen. AndNx.DM.IV.84. Krist.

Ordspr.nr.1023. han er nys krøbet af
skallen ell. reden, (nu næppe br.) han

20 er ung og uerfaren. Moth.K373. VSO. jf.

:

*Dog saa det lød alt i Horaces Tider,
|

Ja længe selv før han af Skallen krøb.
TBruun.I.80. f skalken kryber uden
paa ham ell. kryber ud hos ham, han
kan ikke skjule sin nedrighed, slyngelagtighed.

Moth.K373. VSO. \\ i udtryk for at skjule

sig. Herman von Bremenfeldt kryber un-
der Bordet og skiuler sig. Holb.Kandst.
V.3. jeg maa krybe under Sengen, sa.

30 Bars.II.l. Hvor var han krøben hen (o:

hvor havde han skiult sig)? VSO. f han
krøb i bagerovnen som en skoldet
hund o: sneg sig skamfuld bort. Moth.K373.
VSO. krybe bag busken(e), se Busk 2.

krybe i krog, krumholterne, ly, et
musehul, skjul, se Krog osv.

||
(dagl.)

m. præp. i: iføre sig (et klædningsstykke;
især m. bibet. af tvang, ubehag olgn.). næsten
lige fra Eksamensbordet maatte (han)

40 krybe i Soldatertrøjen (o: begynde at af-
tjene sin værnepligt). Pont. LP. VIII. 112.

(han var) den eneste, som var krøbet i

AxhQ\distQ\Qt.FOAndersen.EtBrud.(1891).8.
T. (gjorde) sig rejseklar. Han trak to Par
Bukser paa, krøb i Fedtlæderne og i

Vamsen. Fleuron.STH.8L jf PalM.(1909).
III.92.361.

II
(dagl. ell. vulg.) i videre anv.,

fx. i udtr. for at gaa til sengs (især om
syge, skrøbelige, meget trætte), krybe i ka-

50 reten, kassen, til køjs osv., se Karet 2, I.

Kasse 3.3, Køje. i udtr. for at søge sammen,
søge tæt ind til hinanden: til Vinteren maae
man krybe S2immQTi.Langebek.Lex.K356c.
spec. om samleje : de krSb sammen. Moth.
K373. De krøb til Sengs sammen. VSO.
krybe på en -^^igQ. Moth.K373. Feilb.

være ved at krybe ind i hinanden,
(dagl.) om forelskede : være tæt sammenslyn-
gede, indtage en meget intim stilling ell. være

60 meget elskovsfulde mod hinanden. VBerg-
strøm.M.136. 2.3) (dagl.) gaa langsomt
ell. besværligt; i videre anv.: gaa lang-
somt frem, til værks. Hånd kryber af

sted. Moth.K373. *Han kryber treven som
en Snegl, |

Naar Veien gaaer til Skole.

Winth.D.20. *Jeg længes imod Himle,

I
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mer blaa og mer dybe | end denne, hvor-
under vi i Regnværsangst maa krybe.
ThBarfod.SpotogSpe.(1919).46. jf.: Riche-
lieu foretog sig store og halsbrækkende
Ting . . Mazarin fuldte vel hans Fodspor;
men med yderste Agtsomhed: Saa at man
kand sige, at den eene løb, og den anden
krøb til Maalet. Holh.Ep.1.76. f (jf. fly-

vende post 2 u. flyve l.v.) krybende

Bagge8.NK.249. *Det hjelper ikke, paa sin
Ret han (o: supplikanten) pukker,

|
Nei,

trygles maa der, krybes, giøres Cour. Heib.
FoetX.215. Jeg føler altid, at den jeg ta-

ler med, har Ret, det er fordi jeg kan
ane hans Inderste, jeg sætter mig i hans
Sted. Jeg baade kryber og sledsker for
Folk. JVJen8.EE.56.

|| f kry b e sig frem

,

arbejde sig frem ved underdanighed, tryglen

post . .'kaldes den, som kommer langsom i'o olgn. Smaafolk maa krybe sig frem for at

irem. Moth.K374. \\ især om syge, svagelige

personer; ofte (især dial.) i forb. gaa og
krybe, skrante. Mange der nu værende
fattige Friehuuslemmer kan jo neppe
krybe derfra op iByeR.Argus.l771.Nr.25.4.
(sygdommen) overfalder pludselig, uden at

man gaaer et Par Dage og kryber, inden
man maa lægge sig. Apot.(1791).173. Han

faa en Plads deri (o : i aviser)y som aldrig
nægtes dem, der ere i Yælten. PAHeib.
US.552.\\i faste forb. krybe til korset,
se Kors 4.i. krybe i støvet, se Støv.

||

© part. krybende brugt som adj., om per-
soner, deres væsen, optræden olgn.; dels: yd-
mygende sig dybt; meget underdanig; slesk;

dels (nu næppe br.): lav; plat; simpel. Sti-

(o: en, der har været syg) begynder Sitkryhe len i deres Skrifter er paa en latterlig

O. hun (begyndte) at 20 Maade enten opskruet eller krybende.noget omkring. M
skrante, og saa gik hun og krøb et halvt
Aars Tid, inden hun døde. MaglPetF.!.
116. OrdbS.(Sjæll., Fyn), billedl: hans Ar-
gumenter vil komme krybende, krumme
og Lend-Brudne. Høysg.lPr.24. || ordspr.og
talem.msin kan lige saagodt^'eZZ.gerne.
Hrz.XV.283. Gylb.XIL52. S&B.) springe
(nu næppe br.\øbe.Mau.6078.jf.smst.l0924)
som krybe i det olgn., man kan lige saa

JSneed.(MO.). de lave krybende Dyder,
Egennyttens Døttre, og Frygtens Døttre,
følte hans Hjerte dengang intet for. Ew.
(1914).IV.262. mere krybende høflig, end
nogen anden af de fatale Verter, jeg endnu
har seet. Bagges.DV.IX.358. En krybende
(alt for ydmyg og smigrende) Roes. MO.
Aaret efter faldt Delfi til Føje og af Pe-
loponnesierne først Argos, det altid kry-

odt straks som senere se at faa noget ube- 30 bende Argos. FrPoulsen.DG.153. 2.5) (nu
hageligt, besværligt overstaaet. Mau.9515
Heib. Poet. XI. 241. jeg vil altid hellere
springe end krybe i det I Du kan altsaa
vel begribe, at jeg er forelsket. Winth.IX.
12. De gjør Dem ikke Idee om, hvad det
er for en pinlig Situation, jeg befinder
mig i. Naa, det er vel ligesaa godt, at

jeg springer i det som kryber i det. De
maa da altsaa vide, Sit (osv.).Holst.VI.178.

næppe br.) rejse (til fods ell. med et befor-

dringsmiddel) langsomt, med besvær,
gennem vanskelig tilgængeligt landolgn. Dette
viser, at Other har krøbet langs Rusterne.
Suhm.Hist.II.459. jf.: Hr. Linnæus (er) den
første lærde Mand, der ved Sommers Tid
har igiennemkrøbet de Laplandske
Bierge. LTid. 1734.644. naar man . . til

Fods eller til Vogns, har giennemkrøbet
Børd.LB.136. Naa, Svende. Nu skal I op 40 en dyb, taaget, indknebet, og hele Hiertet
. . I kan lige saa godt springe som krybe
i det. Bønnelycke.Sp.60. jf.: saa tænkte jeg,
ligesaagot løbet som krøbet, og (besluttede)

jeg . . saasnart Dagen brød frem, ufortø-
ved at gaae om Bord. Ew.(1914).III.279.
krybe som en lus paa en tjærespaan
olgn., se Lus. (nu kun dial. :) Man skal løbe
og saa' Boghvede (o: saa' den tyndt), men
krybe og saa' Hørfrø (o: saa' det tykt).

indknibende Dal. Bagges.D V. VIII.402.
3) overf. anv. af bet. 1-2, om ting ell. for-

hold. 3.1) (uden for enkelte udtr. især ^) i

al alm., som udtr. for langsom, listende
bevægelse, fremtræden, forsvinden
olgn. *Hand aldrig talede om Handel, Sal
og Kiøb,

I
At jo tillige med en Løgn af

Munden krøb. Holb. Paars. 301. *Klinten
voxte højt paa Straa,

|
Og Kornet krøb

Mau.8231. SjællBond.60. 2.4) som udtr. for 50 i Jorden (o: vantrivedes). Grundtv.PS.III.
ynkelig ell. ydmyg levevis, optræden
*Du kommer slet fra den Examen, Mop-
sos!

I
Han (o: Kaianus) overflyver høit

din matte Kryben. PalM.VI.78.
\\ især (ofte

m. henblik paa billedet af en bange ell. log-
rende hund, se u. bet. 2.i;; væremeget yd-
myg, underdanig, slesk over for en. Her
hid! see hvor hånd kryber. Her hid! du
skal til Byen at kiøbe mig to Pund grøn

66. Plougens langsomme Kryben hen over
Maxkerne. KMads.L.48. Op gennem Gua-
dalquivirs smalle Løb snor skandinaviske,
tyske og engelske Dampskibe sig, kryber
med Flodvandet over Sandbankerne og
kniber sig frem mellem flade, fede Enge.
AndNx.SD.32. Øde Sandveje krøb op over
Aaserne. Rørd.H.7.

||
(dagl.) m. h. t. spisning,

der gaar trægt, især (om mad) i forb. krybe
Sæbe. Holb.Jep.1.2. Nu er Alexander Ene- 60 ned. V80. *Beskøiterne han (j: sømanden)
volds-Herre af det store Persiske Monar-

...
.

.
, . ^ ,

kie. Hans Fiender krybe og hans Venner
hykle forham.JSneed.7J.455. Dennelumpne
Kryben og Hyklen . . giør, at man ikke
kan udholde, at læse de Martinianske Aar-
bøger, da de indeholde . . usle Smigrerier.

tærer, de krybe ned kun smsLSit. ARecke.
P.25. jf.: Det krøb i ham altsammen o:

han har tilvendt sig det alt (i den lavere
Talebrug). 75^0. || om langsom bortsvinden,

især af tiden. *Seent kryber den Stund,
medens Maaltidet varer. Pram.Stærk.l86.

XI. Rentrykt 22/^ 1929 84
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*Vi talte intet. Ko-ybende blev Tiden.
Aarestr.SS.1.227. den enkelte Dag kan
krybe langsomt nok afsted, men . . Aarene
flyver. Font.LP.VIII.165. ordspr.: sygen
ell. syg d om(m e n) ('sj.krankheden. CBernh.
V.179) løber til (ell. paa> og kryber
fra (ell. af^ olgn.., man kan hurtig blive syg,

men det tager tid at blive rask. Mau.9872.
Drachm.K0.152. ogs.: sygdom flyver
(ell. sprmger. Feilb. III. 699) paa, men
kryber al Grundtv.PS. VI.113. Krist.Ord-
spr.837. 3.2) (især bot.) om plante(del):

vokse hen ad jorden (og ikke i vejret).

Moth.K372. Piil og Birk . . krøbe hen ad
Jorden og dannede et tykt grønt Tæppe
derover. Hauch.VII.481. *min Reseda kry-
ber

I

som en mager Snog,
|
hvor den ny-

lig svulmed
|

i sin Solskinskrog. Stuck.S.

16. jf.: i Maj kryber alle Slags Roser højt

op ad de vældige Pinjestammer. PoZ.'Vio

1922.Sønd.7.sp.2. \\ især i præs. part. brugt
som adj. 1. om plante. *Man udi Daphne
Skov i Mengde kunde finde . .

|
Den

Vinqvist-klædde Elm, den krybende veå-
hene. Holb.Metam.6. den krybende Jord-
bærbusk. J^ac?m.Bora<ms. 7.69. de kry-
bende Brombærbuske. Ji?awc^.I.5'4. Bostr.

Flora.I.lOO. især i plantenavne (jf. Moth.
Conv.K228f.) som krybende hvede, hvene
ofi., se I. Hvede 2, I. Hvene osv. (jf. Kryb-
hvene, -plante olgn.). krybende pil, Salix
repens L. (jf. Krybepil samt Graarisj. CVau-
pell.S.61. Lange.Flora.261. 2. om stængel:

som ligger vandretpaa ell. underjordens over-

flade, og som sædvanligvis slaar rødder fra
bladfæsterne. Træearter.(1799).828. Warm.
Bot.698. 3.3) om uvilkaarlige bevægel-
ser i legemet (legemsdele) ell. dertil sva-
rende fornemmelser

\\
(nu næppe br.)

om puls: slaa langsomt (p. gr. af svæk-
kelse ell. skræk olgn.,jf. ndf. 1. 57ff.). Her maa
endog en krybende, sammentrokken Puls
ikke afskrække . Lægen fra at aarelade.
Aaskow.MH.211. jf. VSO. \\ (nu næppe br.)

om hovedhaar: bevæge sig (rejse sig) p.
gr. af skræk. *Vort Haar paa Hovedet maa
rejse sig og krybe,

|
Vort Blod maa blive

kolt, vi taber vor FoTSt&nd. JFriis.l79. han
(blev) angest; det krøb oppe paa hans
Hoved, saa Huen vilde oven atPVIac.
Trold.3o.

II
i udtr. for at føle en isnen, gy-

sen gennemstrømme sig. *dette heede Gy-
sende,

I
Som kryber i mit fulde Hierte.

Ew.(1914).lIL130. *Omkring mit Hierte
kryber Dødens Ku\åe.Eahb.FoetF. 1.211.
*kold i hans Aarer krøb dødelig Skræk.
Bagges.Ungd.il. 97. nu især upers.: det
kryber i mig olgn., det gyser i mig (jf.
Krybelse^. det krøb . . i dem , naar de
tænkde paa at skifte Hugg med de Dan-
ske. Grundtv.Saxo.III.346. „Han har jo
ikke Noget paal" raabte tilsidst hele Fol-
ket. Og det krøb i Keiseren, thi han syn-
tes, de havde Ret. HCAnd.V.117. Wilst.D.
Ill.l(se gyse sp.418*). Folke-Visebog.(1873).
85 (se gyse sp.418^). de skimtede Øvrig-

hed bag Historien, kanske Ris paa Raad-
huset . . Hver Vogn han saa køre hen ad
Landevejen fik det til at krybe i ham.
AndNx.FE.1.87. Hvergang man siden ser
(krokodillen) med det lurende . . Øje lige

over Vandskorpen, kryber det En koldt
ned ad Kroppen. Æørd.^Af.i50. jf.: „kan
det ikke røre Dig noget at betragte al

den Vee, som Christus tog sig paa for

10 den gandske Verden?** . . „Skal jeg sandt
sige, da kan det rigtignok krybe mig no-
get om Hjertet at lyde derpaa." PMøll.I.
176. 3.4) krybende bjælker, (bogtr.) om
streger, der forbinder flere sammenhørende
noder og kun skraaner svagt. Selmar.^420.

4) som udtr. for forkortelse, sammentræng-
ning, formindskelse af omfang (rumfang)
(jf. forkrybe 2). 4.1) om levende væsen, i

forb. krybe sammen, synke sammen, blive

20 krumbøjet af svækkelse olgn. ell. bøje sig sam-
men for bedre at udholde kulde, blæst olgn.

Moth.K373. krybe sammen af Kulde, af

Skræk. F/SO. Henne i en Krog mellem to

Huse . . der satte hun sig og krøb sam-
men. IfC^nd. 71.55. billedl: Hist og her
kryber en Gaard sammen under sin egen
Armod. PoU'kol920.9.sp.3. 4.2) i forb. kry-
be op, om klædningsdykke: ved bevægelse

olgn. lidt efter lidt glide op, især: saa at det

30 ikke dækker saa meget, som det skal. Kraven
kryber op.Langebek.Lex.K356a. Boxer, der,
ved hvert Trin jeg tog, krøb op over
Knæerne. Blich.(1920).XIII.146. den korte
Frakke hang ned paa hver Side og krøb
op bag ude. Schand.AE.112. han (o:enia-
paner) viser sig paa Gaden i Skødefrakke,
der kryber op i Nakken. J'vJesscn.ifewne-
skerjeg mødte. (1908). 217. 4.3) (fagl.) om
stof: trække sig sammen, formindske

40 sit omfang (især under indflydelse afvand
olgn.). alt Stof kryber noget i Vask. Hjem-
met.l904.349.sp.2. (nu næppe br.:) Tøiet er
krøbet meget sammen. 750. ofte i forb.

krybe ind, se bet.4:.i.
||

(hat.) om filt:
samle sig ved valkning. OrdbS. 4.4) (især

fagl.) i forb. krybe ind, formindske sit

omfang ell. rumfang; svinde, skrumpe
ind. *Hver Qvist, hver Green tog af hver
Knop hvert Blad krøb ind. Holb.Metam.9.

50 *Egen krøb ind, blev purlet og lav. Rich.
III.71. Reglen er, at Træarbejde, navnlig
under Tag, i Aarenes Løb kryber ind.

Wagn.Tekn.433. \\ især om tøj (jf. bet.4^.3 samt
n. krympe 1.8, indkrybe 2, indløbe 2.1^.

Klædet er krøbet en halv Alen ind. VSO.
MR.1840.28. (lærred) kryber meget ind i

Vadsk. VortEj.1111.93.

5) {udviklet af bet. 1 ved subjektskifte; nu
sj.) især i forb. m. præp. af: være fuld af

,

60 vrimle med smaa (krybende) dyr (især

maddiker, orme ell. lus), kødet, osten kry-
ber. Moth.K372. Hans hoved kryber, smst.

Hans Been kryber af Myrer. VSO. Osten
kryber af Midder. MO. Tøjet krøb (af

Utøj).DÆH. jf. : disse lange, mørke Gange,
der stank af Fugt og det, der var værre
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— der krøb af Rotter. JAnker.DehvideHej-
rer.(192?).142.\\f i videre anv. det kryber
af folk. Moth.K372.

6) ^ IcBoge et mindre kort til end det
udspilleae (og saaledea undlade ell. undgaa
at tage stikket); og«, m. obj. min Makker
(8kal)y hvis han f. Eks. har Knægten fjerde

i samme Farve, først kaste det næstlave-
ste, dernæst det næsthøjeste og endelig
Knægten til for at være istand til at kunne i'o

krybe mit fjerde Udspil med et lavere
Kaart og ikke stoppe mig i min Farve.
Spillehoq.(1900),o. VortHjJVl.58. kan du
krybe åen? D&H.IL634'.
Krybe-, i ssgr. af krybe (jf. Kryb-);

om vekslen ml. Kryb- og Krybe- se u. Kryb-.
-benne, en. se Krybbønne, -fisk, en.

[1] Jf klatreaborrefisk , Anabas scandens.

Brehm.Krybd.258. BøvP.II.222. -krage,
en. [2.2] {ænyd. d. s.;jf. -stang samt Klyve- 2»

krage ; nu næsten kun forst. ell. dial.) en slags

primitiv stige, bestaaende af en enkelt lægte

med tværtræer (og med en krog i den øverste

ende). Moth.K374. Forordn.^Vi 1799.§41.
JPaludan. Møen. II. (1824).262. LandmB.
IIL233. ForstO. FrGrundtv.LK.200. OrdbS.
(Sjæll, Møn), jf. : Latinskolens Fodmaalere,
der paa deres Krybe-Krage til Parnasset
(Gradus ad Parnassum) kun drev . . Spø-
geri med „Fuglen Phenix". Grundtv.Fhe- 30

nix-Fuglen.(1840).15.

Krybelse, en. (til krybe 3.3 slutn.;

sj.) gysning, isnen olgn. den store stærke
Mand kom i Følelser han næppe kunde
beherske, af ren nervøs Natur, som en
Kvinde naar en Edderkop rykker frem,
han fik Krybeiser, huf, huf, talte i Dis-
kant. e7FJrews.C.5^4. I. t Krybende, et.

(substantivisk anv. a/" II. krybende; tilkrjhe
1) d. s. s. Krybdyr (1-2). Moth.K374. Dette 40

Krybende (o: en slange) . . findes hyppi-
gen i Egypten og Lyhien. vAph.Nath.VI.
572. smst.III.622. II. krybende, præs.
part. se u. krybe.
Krybe-pil, en. [3.2] ^ (1. br.) krybende

pil, Salix repens L. JTu8ch.338. Fleuron.
STH.73.
Kryber, en. (f) Krybere. især i flg. anv.

:

1) {ænyd. d. s.; nu næppe br.) til krybe 2.8:

langsom, sendrægtig person; smøle- 50

hoved; drivert. Moth.K375. Den Kryber
kommer ikke igien i en heel Time. VSO.
MO. (arkais.:) I kan dog allenfals putte
Sæden i Jorden, men Bonden, den Kry-
bere, gaar frem ad Ageren med sine
usle Kræ og skaffer ej anden Fure end
Svinerod. Rist.J.247. 2) (nu sj.) til krybe
2.4: krybende person; spytslikker (jf.
Hofkryber;. Rahb.Tilsk. 1806.275. *I mig
snakker

|
Ei efter Munden som saa man- 60

gen Kryber,
| Hvis flaue Smigren kjeder

mig. Heib.Poet.IV.253. Hrz.XII.176. MO.
3) til krybe 3.2; se Jordkryber.
Krybe-redskab, et. [1] (zool.) bevæ-

gelsesredskab hos krybende dyr. Boas.Zool*
418.

Kryber! , et. flt. (1. br.) -er (VSO.).
vbs. til krybe, især (03) til krybe 2.4. *At
gaae ad Kryberiets Gang

|
Fra lavere til

større Rang. PAHeib.Sk.lII.359. de drive
Kryberiet saa skamløst, at jeg selv væm-
mes derved. Hauch.II.114. PalM.IV.144.
andre (venner) havde forskertset hans Ag-
telse ved Kryberi for de nye Magthavere.
Brandes. VI.189. NMøll. VLitt.I.ll 0.

Krybe-saal, en. [1] (zool.) den nederste

brede, flade del af en snegls fod. Sal.^XXI.
829. -skytte(ri), se Krybskytte(ri).
-spor, et. [1] (geol.) spor af dyr paa lag-

fladerne af forsk, stenarter. SaUXIV.785.
-stang:, en. [2.2] (jf. Klyvestang; sj.) d.s. s.

-krage. D&H. -stige, en. [2.2] (jf. Hage-
stige; fagl.) brandstige med jærnhage, som
kan hages fast i vindueskarmen. Dagbl.^h
1859.1.sp.4. OpfB.HI.33. -traad, en. [1,

3.1] % navn paa alger af slægten Oscilla-

toria (bestaaende af en klump traade, der
naar de anbringes i vand, spreder sig (kry-
ber) straaleformet ud til alle sider). Éostr.
Flora.II.256. -ært, en. se Krybært.
Kryb-fisker, en. {dannet efter -skytte

;

1. br.) person, der fisker paa forbudt terri-

torium. BerlTid.^Vzl907.M.2.sp.4. Krybfi-
skere gør deres til at ødelægge Bestanden
af Ferskvandsfisk, og utilstrækkelige Fred-
ningsbestemmelser gør Resten.NatTid.^Ii'i

1927.Aft.7.sp.4. -hvene, en. (til krybe
3.2; nu næppe br.) ^ krybende hvene, Agrostis
alba L. Hornemann.OP.- 62.
Krybling, en. se Krøbling.
Kryb-plante, en. ('^iZ krybe 3.2; bot.)

plante, hvis stængel kryber henad jorden.
Warm.DP.III.436. -skyde, v. vbs. -ning.

{dannet til -skytte; sj.) (som krybskytte) ned-
lægge vildt paa ulovligtjagtterritorium. *„Du
veed vel altsaa ikke, hvem det var,

|
Der

krybskød udenfor mit Hegn igaar |
Den

store Skuffelhjort?" — „Den Hjort skød
jeg;

I
Men det var ei Krybskytteri." Boye.

PS.II.173. j7. -skytteri: Kryb skydnin-
gens fulde Poesi aabenbarer sin beta-
gende Magt over disse Skovmenneskers
(o: beboerne af Thiiringerwald) Gemytter.
NatTid.^yiil902.Aft.l.sp.2. -skytte, en.

(nu ikke i rigsspr. Krybe-, se ndf. — nu kun
dial. Krybeskytter. Éolb.Jep.II.2. Graah.
PT.I.25. Nørreg.Privatr.lV.368. Feilb.).

{ænyd. krybbe-, krubeskytte, krybeskytter,
SV. krypskytt, no. krypskytter ; til krybe 2.i;

egl.: person, der sniger sig ind paa vildtet;

jf. -fisker, -skyde j| skriftformen Kryb-
skytte først alm. efter 1850, jf.: Usæd-
vanlig er Formen: Krybskytte. MO.; „i

Talespr." Levin.) 1) person, der hemmeligt
(og til egen fordel) jager paa forbudt jagt-

territorium; vildttyv (jf. Fri-jæger, -skytte

2). Heib.Poet.III.492. Goldschm.VIII.288.
Ploug.1.335. det er en daarlig Bestilling
at være Vildttyv ; en Krybskytte vilde faa
sin Tid meget bedre betalt ved Dagleier-
Arbeide. ^o^'an.JJ.^P. Antreffis nogen med
Bysse, eller Jagthunde, og haver ikke

88*
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Jagtskiltet paa sig, da straffis hånd som
een Krybeskytte. X>L.5—iO—5^. Ew.
(1914).IV.133. Blich.(1920).X.60. VSO. MO.
jf. Feilb. 2) (soldat.) dygtig skytte. DSt.1918.
56. -skytte -g:ræsk, en," et. (jæg.) om
en krybskyttes overdrevne jagthistorier (jf.
Jægerlatin^. Ojel.M.202. -skytteri, et.

(nu ikke i rigsspr. Krybe-/ en krybskyttes
virksomhed ; vildttyveri. Bagges. V.237. Éoye.
PS.11.17S(se u. -skyde;. Krybskytteri (er

ikke) Andet end Tyveri, hvortil Drivfje-
deren ikke engang er Nød, men Fornøiel-
seslyst.BoganJI.10. Krybe-: Moth.K374.
Bahb.(Skuesp.XII.399).Blich.(1920).X.100.
VSO. MO. -ært, en. (1. br. Krybe-. SécB.).

(til krybe 3.2^ S? om lave varieteter af have-
ært, Fisum sativum L. Fleischer.HB.265.
Olufs.Landoecon.309. VortHj.III4.89.

I. t Krydde ell. Kryde, en. flt. -r.

(sv. krydda (fsv. kryd(d)e;, no. krydd(e);
fra (m)nt. kriide (til mnt. krut, se I. Krud^;
i flt. vanskeligt at skille fra II. Krydder;
jf. Krydder-) d. s. s. Krydderi 1. Indvol-
dene af det ofrede Qvæg, item Kryderne
bleve udi gyldene Kar og Fade baarne
paa lloYeåeT.IIolb.Herod.306. LTid.1737.
296. Hunger er den bedste Krydde .

.

paa Maden. vAph.(1764) (jf. Hunger l.s).

VSO. („især brugeligt i Sammensætnin-
gerne"), jf. MO. II. krydde, v. se II.

kryde. Krydde-, i ssgr. se Krydder-.
I. Krydder, en. ['krødar, 1. br. 'krydar]

flt. -e ell. (dagl.) d. s. {forkortelse for Kryd-
dertvebak; især kbh.) 1) d. s. s. Krydder-
tvebak, hun vilde have et Par Kryddere
hos Bageren. Bang. SG. 43. Han fik en
Krydder til sin Ksifte.AndNx.PE.il. 36.

FrPoulsen.MD.265. 2) (jarg., spøg.; sml.

Tvebakj lommeur. En Konfirmand kon-
staterer paa sin nye Krydder, at Klokken
nærmer sig Tolv. FrNygaard.KK.23.

II. Krydder, en (Oehl.XXV.lll. Holst.
UH.50) ell. (nu især) et (vAph.(1764). Sv
Qrundtv. D&H. Fleuron.HG.15). ['krydar
ell. (nu alm.) 'kryS'ar] (tidligere alm. skrevet
Kryder. Holb.]!åTkr.98. Oehl.L.II.32. Hrz.
VI.183. PalM.VI.64. — sJ. Krydr. Brandes.
IV. 133). {ænyd. kryder (fk.); egl. flt. af
1. Krydde (hvorfra det i bet. 1 ikke sikkert

kan skilles), udviklet heraf og (især) af ssgr.

med Krydder- (jf. ogs. I. Krydder^, men i

nutiden følt (og dannet) som (vbs.) hørende
til krydre; i alm. brugt uden art.; nu især
CO, 1. br.) 1) (jf. I. Krydde; d. s. s. Kryd-
deri 1. *En ret Pilao de (o : perserne) med
Riis og Kryder Isive. Kyhn.PE.49. Den
Rige derimod maa have Kryder derpaa
(o: paa maden), at han kand faae den
til hivs. Holb.MTkr.98. vAph.(1764). Sv
Grundtv. sætte Krydder paa Maden. D&H.
2) d. s. s. Krydder-duft, -lugt. *Luft ved
Leens Hviin

| Faaer Kryder af det friske
Hø. Oehl.L.II.Ul. *Af bittersøde Kryder

|

Da (o: ved humlehøsten) dufted hver en
Vraa. Winth.HF.52. *den Kryder, Rosen

|

Gjemmer i sin BsiTm. Holst.UH.50. *Det

var ei Sydens Duft, | Men Kløvrets Kryd-
der. 8a.I>.7.i^5. den overvældende Vel-
lugt: et Krydr, som aldrig mærkes i Nor-
den . . en uhyre Symfoni af Millioner
forskellige Planters Dutt. Brandes.IV.133.
*Alle Roserne dufter så dugfrisk . . [gen-
nem Krydder af Hyld og Levkø\.Éørd.
EK.85. Jeg stod og glædede mig over
Farverne, Stilheden og Høstkrydret i

loden klare Lnit. sa.(NatTid.yil925.Aft.l.
sp.5). 3) d. 8. s. Krydderi 2. *Had ligner
Elskov meer,

| End du formoder. De er
Livets Kryder. Oehl.S0.19. Frygten er
Haabets rette Kryåer. PalM.IL.III.563.
*Talens Ridderspil, som skulde Krydder

j

og Tankens Frugter bragt til Klostrets
Bovå. Ploug.11.36. Man får ikke indtryk
af, at han egenlig var forfalden; kun i

hans allersidste år blev muligvis drikken
20 mål i sig selv, ikke blot krydder ved g\\-

ået.NMøll.N.156. God Mælk satte Kryd-
der paa den tørre M&å. AarbThisted.1920.
107. jf. u. I. Krydde, Krydderi 2: *Hunger
Kryder er, hvor Nødtørft selv er Kok.
Prahl.ST.II.172.
Krydder-, i ssgr. ['krydar-, især kbh.

'krø9ar-] (tidligere alm." skrevet Kryder-
(endnu hos MO. S&B.). — f Kryd(d)e-. se

u. Krydder-bad, -brød, -handler, -land,

30 -lugt, -nellike, -pose, -smag, -spise, -vand,
-vækst, -æske;, (fra (m)nt. kriider-, jf.
holl. kruid(er)-, ty. kråuter-, egl. flt. til (m)nt.
krut (se I. Krud;, Jwll. kruid, ty. kraut) i

ssgr., hvor Kryd(d)er- (Kryd(d)e)- egl. betød

„urte-, plante-" (jf. fx. -have, -pose;, men
nu føles som hørende til II. Krydder og alm.
betegner: som vedrører, minder om, bestaar

af, er tillavet med (osv.) krydderier, har en
krydret smag ell. lugt. -ag^tig, adj. (nu

40 næppe br.) som minder om krydderier, en
Frugt, som Olden i en Skal, med en me-
get sød og kryderagtig Kierne. jBetscr.IJ.

f8.350. VSO. MO. -bad, et. (f Krydde-
vAph.(1772).IIL t Kryde-. VSO.). (fagl.)

(urte)bad, tilberedt med krydderier (jf. -urte-

bad;. MO. Aller.111.375. -bod, en. (nu
næppe br.) urte(kræmmer)bod. VSO. MO.
•bolle, en. (især bag.) bolle, bagt af fint

hvedemel, der er tilsat forsk, krydderier som
50 kardemomme, citron (jf. -kage, -tvebak;.

Schand.F.381. -brod, et. (f Krydde-.
vAph.(1759)). {jf. mnt. krudebrot; nu
næppe br.) brød, som er æltet og tillavet

med krydderier; en slags fint og godt gen-
nembagt hvedebrød (jf. -kage;. ChMourier.
Brød.(1821).177. Hrz.X.279. billedl: (han)
greb Avisen og satte sig til at nyde dette

Krydderbrød til Morgenkaffen, ifar/crwan.

MF.37. -chokolade, en. (mi næppe br.)

60 om (tarvelig) chokolade med tilsætning af
krydderier (kanel, nelliker m. m.). Green.

U'R.195. OrdbS. -drik, en. (nu sj.) dHk,
tillavet med krydderier (jf. -vin;. VSO. MO.
billedl: Den, som her altid gik og pim-
pede Fornøielsens Kryderdrik, for at glem-
me andet Gsilt.HCAnd.VIII.68. 03 -duft.
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en. duft (som af) krydderier; aroma; kryd-

der (11.2); krydderlugt FalM.VI.138. en
K^ydderduft af tusind forskellige, alle

sødt duftende Planter. Brande8.X1.29o. bil-

ledl: Goldschm.lV.lll. Fortællingen har
den uforfalskede Krydderduft af Bona-
partes Fødeø. Brande8.VI.239. f -dnsk,
en. om en samlina af (dele af) urter, brugt

til fremstilling aflægemidler. WeisbachsCuur.
(overs.l755).199. -eddike, en. (fagl.)

eddike med tilsætning af forsk, aromatiske

stoffer; aromatisk eddike. Fruent.(1799).III.
228. YareL.U89. -fedt, et. (kog.) fedt

med tilsætning af forsk, krydderier. Rørd.
Kl.26. t -handler, en. (Krydde-. vAph.
(1759)). urtekræmmer. VSO. f -haTe, en.

(jf. glda. krythegardh, se Krudgaard) urte-

have; køkkenhave. vAph.(1764). VSO. jf.
MO. t -hjerte, et. en slags krydderbrød

af form som et hjerte (jf. -kage^. VSO.
t -hue, en. (jf. ty. kråutermiitze) kryd-
derpose, formet som en hue til at lægge om
hovedet (jf. -pose^. Agerbech.FAH.lll.
Krydaeri, et ell. f en (Eørn.Moral.

1.49. LTid.1758.93). [kryda'ri.', især kbh.

krøåa'ri'] (især tidligere °alm. skrevet Kry-
déri. Pflug.I)F.631. PAHeib.Sk.III.181.
Goldschm.VIII.28. S&B.). /?<. -er. (ænyd.
kryderi, kruderi; fra nt. kriiderie, kriite-

rie, /io?Z. kruiderij ; til I. Krud, j/.I.Krydde,
II. Krydder || især i flt., i ent. dels om den
enkelte art, dels m. koll. bet.) 1) tørrede
planter ell. (især) plantedele, der inde-
holder stærkt lugtende ell. smagende
(skarpe, hidsende) stoffer (især: æterisk

olie), og som man tilsætter mad olgn. for at

give denne stærkere smag, duft, gøre den
appetitvækkende olgn. (jf. I. Krud, I. Krydde,
II. Krydder 2; sml. Aroma l.ij; ogs. under-
tiden om anden tilsætning til mad (fx. salt

ell. (tidligere ogs.) mælk, fløde, honning olgn.).

(jødernes) Kryderie bestoed af Salt, Hon-
ning, Fløde og Smør. LTid. 1720. Nr..33.6.

Madden lugter af Kryderi. Høysg. S. 104.
VareL.(1807).II.123. (en) Pose med tør-

rede Urter og Kryderier, som udbredte
en stærk Duft Ing. VS. 1. 7. det ildende
hede Krydderi (o: peber). JVJens.Intr.125.
MentzO.Pl.209. 2) (især billedl.) om hvad
der forhøjer nydelsen af noget, bringer
afveksling, ophæver flovhed, trivi-
alitet.

Ij
m. h. t. ell. med tanke paa mad

(spisning), (du maa) beflitte dig paa at
være fornøyelig i Hiertet, thi den beste
Pudder paa Maden er Hunger, og den
yndigste Kryderie paa dette forfængelige
Levnets Lyste-Retter er Fornøyelse.5ørn.
Moral.1.49. (hendes) glædesmilende Aasyn
var Kryderi paa Føden. Blich.(1833).VI.37.
ingen Skuespiller eller Skuespillerinde bør
vise sig uden al æsthetisk Pynt — mindst
i Dram er. Noget poetisk Kryderie maa
der paa en saa tynd Sup^te. Bagges.DV.
XI.257. jf. LTid.1758.93. ordspr.: hunger
er det bedste krydderi, se Hunger 1.8.

jf. : Salt og sult er de to bedste kryde-

rier. ^risf.Or^Zs/jr.i 76'.
II

i videre anv. Taal-
modighed . . er det bedste Kryderie i

Livet. PAHeib. Sk. III. 383. Disharmonier
maa der være i Livet som i Musiken, de
give Livet som Musiken sit Kryderi. PO
Brøndst.RD.33. undertiden synes det, som
han i sit Overmaal af Lykke og Solskin
næsten ligesom har kunnet trænge til

Sorgens Krydderi. HSchwanenfl.In.35. Naar
10 (billedkunsten) ikke betragtedes som Sejrs-

tegn, ansaas den for en Luksus og et Kry-
deri paa de Riges Tilværelse. Beckett.VK.
89. Krydderi-, i ssgr. [kryda'ri-, især

kbh. krøaa'ri-] af Krydderi \ (jf. Kryd-
der-/" -melle, en. (fagl; jf. -støderij.

Hertel.A.97. Krak.1927.II.889. -plante,
en. (fagl.) krydderplante; krydderurt. Landb
0.I1I.231. -salt, et. (fagl.) salt, der har
optaget krydderiers krydrende bestanddele 'i

20 sig; kryddersalt. Aller.III.375. -skab, et.

(icøkken-spr.) d. s. s. Krydderskab. VSO.(u.
Kryderskab/ MO. -stederi, et. (jf.
-mølle; fagl.) fabrik (mølle), hvor krydde-
rier stødes. Krak.1927.II.889. -a, en. (jf.
Krydderø^ spec. (geogr.) i best. f. flt., om
Molukkerne. SaVXVU.198.
Krydder-kage, en. (nu 1. br.) en

slags kage, der er tilsat forsk, krydderier

(jf. -bolle, -brød, -hjerte, -kringlej. Bergs.
30 FM.122. -kring^le, en. (nu næppe br.)

en slags kringle af fint hvedemel, æltet i

mælk (jf. -kage;. Winth.IV.44. VSO. MO.
-land, et. (jf. -ø; nu næppe br.). *Manden
kommen var fra Østens Kryd e-Lande.
PoulPed.DP.33. -Ingt, en. (f Kryde-.vAph.
Nath.IV.520). {glda. krydluct; jf. -duft;

nu 1. br.) vAph.(1772).III. den friske Kryd-
derlugt af Korn og Grøftekanter. PXei;m.
LN.91. -mnskat, en. ^ (nu næppe br.)

40 muskatnødtræ, Myristica fragrans. Funke.
(1801).11.216. -mynte, en. ^ 1) Elsholt-

zia Willd., især E. cristata Willd. (ensidig
kryddermynte). Lange.Flora.461. Rostr.
Flora.1.327. 2) engmynte, Mentha genii-

lis L. JTusch.319. -myrte, en. ^ (nu
næppe br.) træet Pimenta officinalis, hvis

tørrede frugter bruges som krydderi (alle-

haande; jf. -peber). Funke.(1801).II.221.
VSO. -nellike, en. (f Kryde-. vAph.

50 Nath.V.585. Raf.(1784).38). især i fit. fY,
kog.), om de tørrede blomsterknopper af kryd-
dernelliketræet, brugt som krydderi (jf. Ge-
vyrts-. Kramnellike;. vAph. (1772). III.
Kierk.VI.140. VortHj.IIl.lOO. MentzO.Pl.
231.

II
(sj.) ^ d. s. s. Kryddernelliketræ.

Funke.(1801).IL215. -nellike-træ, et.

3( træet Jambosa caryophyllus (jf. -nellike;.

VSO.(u. Krydernellike;. MentzO.Pl.231.
-ost, en. (nu næppe br.) ost, der er tilsat

60 krydderier. VSO. MO. -peber, et. (jf. u.

-myrte; fagl.) Jamaicapeber; allehaande.

Aller.III.376. -plante, en. (jf. Krydderi-
plante, Krydder -urt, -vækst; især bot.)

plante, hvoraf man faar krydderier. Drejer.
BotTerm.255. MentzO.Pl.2'09. -pose, en.

('t KTyd(d)t;vAph.(1759). 8a.Nath.VII.135).
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(jf. -hue; især med.) lille pose med forsk,

tørrede (fordelende) urter (der opvarmes ell.

overhældes m. kogende vand), især tidligere

anvendt som omslag ved gigt, tandpine, hoved-
pine olgn. en tør Kryderpose med Hylde-
blomster, Kamilleblomster, Melotenurt, og
lidt Kamfer i. JCLange.B.234. ECAnd.
VIII. 305. (hun) gik med Krydderpose
for TsLnåpme.Bang.SE.20L Halleby.185.
AarbVejle.1926.50. -pnlver, et. (nu
næppe br.) pulver af ingefær, peber, svovl-

blomme, kamfer m.m. Apot.(1791y.64. -salt,
et. (fagl.) d. s. s. Krydderisalt. Aller.III.

376. -siild, en. (kog.) sild, der først ligger

i blød i eddike og derefter nedlægges med
salt og forsk, krydderier. CMøll.M.III.84.
Const.Kogeb.188. -skab, et. (køkken-spr.)

køkkenskab, hvori krydderier olgn. opbevares.

07.Krydderiskab j. VSO. MO. KLars.Ci.80.
-smag:, en. (-f Krydde-. vAph.(1759)). (nu
1. br.) smag (som) af krydderier. vAph.
(1764). VSO. MO. -Sjpise, en. (f Krydde-.
vAph.(1759)). (nu sj.) krydret spise. *De
Krydderspiser ham hued goåt.Ing.VSt.56.
-stof, et. (fagl.) især i flt., om de stofer i

krydderier olgn., der frembringer den stærke
lugt og smag. LandbO.III.231. CO -sød,
adj. den kryddersøde Lugt, der er ved
Efteraarsløvet. Schand.TF. 1.261. Drachm.
FÆ.35. SMich.Sirener.(1898).57. -te, en.
(nu næppe br.) om (varm drik, kogt paa)
tørrede blomster og blade af forsk, krydder-
planter (brugt som middel mod visse syg-
domme). LTid.1756.140. VSO. MO. -tve-
bak, en. (især bag.) tvebak, bagt af hvede-
mel med tilsætning af krydderier ; krydder (1).

VSO. MO. Schand.0.1.29. Feilb. -urt, en.
(især bot.) krydderplante; i flt. spec. som
navn paa familien Zingiberaceæ (ingefær-
familien); ogs. om fordelende urter. Species
resolventes (jf. krydrede urter u. krydret 1).

Adr.^^lxl762.sp.7. de gjøre ham til Mumie,
stoppe ham med Krydderurter. HCAnd.
VI.390. *(Føniks) af Korn ei lever eller

Rødder,
|
Men kun af Krydderurt og Vi-

raks Taare. CKMolb.Dante.L151. HavebrL.^
450. FolkLægem.I.40. -nrte-bad, et.

(fagl.) d. s. s. -bad. Sal.X.1138. -vand,
et. (f Kryde-. vAph.Chym.IL501). (nu næppe
br.) vand, der indeholder et udtræk af forsk.

(krydder)urter. vAph.(1772).III. VSO. MO.
-vin, en. (nu 1. br.) vin, der er tilsat forsk,

krydderier (tidligere alm. brugt som lægemid-
del; jf. kryd(r)et vin u. krydet 1, krydret 1).

Moth.K359. Frueni.(1799).IV.158. MHen-
ckel.Væbnersholm.(1902).73. -vækst, en.

(f Kryde-. vAph.Nath.IV.521). (nu næppe
br.) d. s. s. -plante. vAph.(1772).IIL VSO.
-æske, en. (f Krydde-. vAph.(1759)). (nu
næppe br.) æske til at gemme krydderier
olgn. i; bonbonniere. vAph.(1764). VSO. -»,
en. (nu 1. br.) tropisk ø, hvor der dyrkes (og
hvorfra der udføres) krydderier; krydderiø.
Skibe, der drage hjem fra Kryderøerne.
FMøll.IL43. GoldschmJ.220.
kryddet, adj. se krydet. I. Kryde,

en. se I. Krydde. II. kryde, v. ^krydde.
NordBrun.Fa8t.A5r). -ede. vbs. -else (Moth.
K359. VSO.) ell-nlng (vAph.(1764)). {ænyd.
kryd(d)e, krud(d)e, w. krydda; fra mnt.
kruden; til I. Krud; efter ca. 1800 i rigs-

spr. fortrængt af krydre, men bevaret i en-

kelte dial. (se Esp.193) \\ især i forb. w. med
(sjældnere ve dy til nærmere angivelse af
det tilsatte ell. iblandede) d. s. s. krydre. 1)

10 d. 8. s. krydre 1. en Suppe kogt paa Kide-
kiød, som er krydet med alle Slags Spe-
cerier. LTid.1728.202. at kryde Oxesteeg
med Byvelsårek. Tode.ST.1.88. (ved) Øl-
brygningen (maa man) kryde den ud-
trakte Extract ved tilsat Humle. OeconH.
(1784).II.146. *Den Laurbærskov (o: paa
Parnasset) vi ville saa

| . . udrydde;
| Dog

lade vi en Haandfuld staae
|
For Steeg

dermed at kryde. Thaar.ES.520. 2) d. s. s.

20 krydre 3. Dersom hans Tapperhed havde
været kryded med Forstand, havde han
spillet Mester blant alle sine Brødre. Holb.
Éh.1.94. Man glemte da ikke at kryde
sine Sager med Complimenter.8mst.5i5.
•Elisa ved sit Smiil mig kryder

| Hver
Ret paa Tarveligheds Bord. TBruun.VII.
119. *Forstaaer han (o : den , der kun le-

ver for at nyde) Herreliv at kryde,
| At

vekke følgsom Undermand
|
Ved at frem-

30 elske Skov og hanå?JJLund.(SkVid.IX.
188). (Voltaires) Moral er . . . krydet med
fiin og behagelig Sk'iemtVoltairesLevnet.
(overs.l792).47. || kryde med salt, se

Salt. t Kryde-, i ssgr. se Krydder-.
Kryder, en, et. se IL Krydder. Kry-
der-, i ssgr. se Krydder-. Kryderi, et.

se Krydderi, krydet, (part.) adj. (ogs.

kryddet. Eolb.Metam.44. LTid. 1741.76).
{ænyd. krydet, krud(d)et; perf. part. til II.

4p kryde ell. dannet til I. Kryde (se I. Krydde

j

og Kryde- i ssgr. (se Krydder-^; om brugen
og forholdet til krydret se u. II. kryde) 1)

d. s. s. krydret 1. Moth.K358. JSneed.VI.
371. Kjødet af dette Dyr var . . meget
seit og stærkt 'kxyåei. Reiser.IV.146. en
krydet og kraftriig S^pise. Tode.ST.II.36.

jf.: *Den listig Ræv en Gaas da søgte at

bedrage, I Med falske lokkend Ord og
Honning krydded Kage. Eolb. Metam. 44.

|{
om drik. Krydedt øl. Moth.K359. *(kan-

den) maatte for en Dag med gammel kry-
det Miøå.Wadsk.Skuepl.171. jeg vil give
dig at drikke af krydet (1871: krydret^
vi in, af mit granate-æbles most. Bø/s.8.-2

(Chr.VI). (jødernes) Viin var gemeenligen
l^ryået. LTid.l720.Nr.33.6. 2) (Z. s. s. kryd-
ret 3. *De Barbarer beleer din (o: Ovids)
krydede Latin. Lucopp.(Falst.Ovid.a8f).jf.:
Intet (er) usmageligt for de Viise ; for dig

60 er alting usmageligt, uden hvad der er
afsindigt; høitkrydede Glæder, og som
smage stærk af Synd. Lodde. NT. 296.
Krydr, et. se II. Krydder, krydre, v.

['kryåra, især kbh. 'krøSra] -ede. vbs. (1. br.)

-ing (VSO. MO. §&B.), jf. IL Krydder.
(næppe ældre end 18. aarh.; jf. nt. kriidern;

50
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af II. kryde under paavirkn. af II. Krydder
og (flt. af) I. Krydde || især i forb. w. m e d
ell. (især t bet. 2; nu næppe br.) ved (Hauch.
VI.324. Gylb.(1849).II.144) til nærmere an-

fivelse af det tilsatte ell. iblandede) 1) (jf.

I. kryde 1) tilsætte krydderier; kom-
me krydderier i. vAph.(1764). krydre Ma-
den. VSO. (sellerisuppe) krydres med stødt,

hvidt Peber, lidt Sherry og S&lt FrkJ.
Kogeb.104. jf. krydret vin u. krydret 1 : (en

tjener) skænkede for Fader off ^øn (o:

Alexander VI og Cesare Borgia) den Chios-
Vin, som var bleven krydret. Giften vir-

kede med øjeblikkelig dræbende Kraft
paa den gamle FsLve. Brandes. MB. 61.

||

Krydre (sild) ned, (kog,) nedlægae (sild)

med forsk, krydderier (jf.KryååeTsila). Leop.
(PoV^lx9l904.2.8p.5).

II
krydrende urter,

(1. br.) krydderplanter, -urter. SvendbAmt.
1926.91. 2) CD give (luften) en behage-
lig (om krydderier mindende) duft (aro-

ma). *Jordbærret krydrer
|
Skovsletten

med sin Buit.Winth.I.WO. 8a.HF.256.
*Blomsterduften

|
Krydrer Luften. Bødt.

SD. 71. *Solen krydrer den salte Vind.
OGelsted.De evigeTing.(1920).9. Duften af

Hø og Dynd er det, som nu krydrer Luf-
ten. HVClaus.DL.63. 3) (jf II. kryde 2,

II. Krydder 3, Krydderi 2) Qp overf. anv.

af bet. i: (tilsætte, iblande, isprænge
noget for at) forhøje en nydelse, brin-
ge afveksling, ophæve flovhed, trivi-
alitet olgn.

II
m. h. t. ell. med tanke paa mad

(spisning). Saadanne Maaltider . . nød jeg
med særdeles Velbehag, og krydrede dem
med at læse alskens Bøger fra Boghand-
ler Buchs heiehihliothek. Nye7'up. Levnet.

10. næsten ethvert Maaltid blev kryddret
med lange, bittre StrsiiietsLler.Mynst.Levnet.

13. *Kom, vi vil hinanden trøste, | Sorg kun
krydrer slet vor Mad. Aarestr.SS.III.234.
jl i videre anv. Med Sagtmodighed burde
(kristendommen) læres . . med tydelige Ex-
empler oplyses, med historiske Tillæg kry-
dres. Tode.V.159. Man kryddrer en Rolle
med mange smaae Pudserier, for Ex. en
Priis Tobak — med Grace, en Nysen.
Blich.(1920).IV.65. Enhver . . hvis Lykke
en god Skjæbne har krydret ved fore-
gaaende Modgang. G!/i&.(^i84P;.II.i44.*Hun
krydrer Spøgen naar den altfor fersk er.
FalM.U.224. en Kærlighed, som er kry-
dret med virkelige Savn og Kvaler. Bran-
des.II.31.

II
krydre med salt, se Salt.

krydret, (part.) adj. ["krydra«, især kbh.
'krø9r8<] (næppe ældre end 18. aarh.; perf.
part. til krydre ell. afl. af II. Krydder; jf.
krydet) 1) til krydre 1: som indeholder
(smager, lugter af) ell. er tilsat krydde-
rier, den anden Ret (var) meget stærk
krydret. Biehl.DQ.IV.118. VSO. Mørket
lugtede helt krydret af det dryssende
Ormemel. AndNx.PE. III. 86. en krydret
Lugt, Smag. D&H. krydrede urter, spec.
(apot.; nu 1. br.) om blanding afpebermynte-
blade, kamilleblomster og arnikablomster,

hvoraf faas et udtræk, anv. som saarmiddel
olgn. paa husdyr; Species aromaticæ. MøllH.
111.622. || om drik. krydrede draaber,
(apot.) spirituøst udtræk af nelliker, galgant-
rod, ingefær, kardemomme og kanel (anv.
som lægemiddel) ; aromatisk tinktur. Panum.
412. krydret vin, (nu 1. br.) d. s. s. Kryd-
dervin. Højs.8.2(se u. krydet 1). hans aand-
fulde Foredrag, hans begejstrede Rhetorik

10 berusede mig som krydret Vin. Schand.0.1.
136. jf. : En lille Flaske med krydret Bræn-
deviin.jffC^nri. VI.269.

II
(sj.) om land : som er

fuldt af krydderurter, j)roducerer krydderier
olgn. (jf. Krydder-land, -ø). *Asiens kry-
drede Kyst, solskaaldede Libyens Grænd-
ser

I
Ødsel Osiris's Magt omskandste med

tusinde 0er.JMHertz.lsr.194. 2) C9 til kry-
dre 2: opfyldt af krydderduft, kryd-
der (II.2); som dufter behageligt (som kryd-

20 derier, røgelse olgn.). duftende Røgelse-Kar
udglød deres krydrede Damp. Grundtv.
Saxo.1.293. *Høet alt ligger

| Fuldt kry-
dret paa Msirken.Winth.ED.75. den kry-
drede friske Lyng. JVJens.HH.144. *hjem
nikker mit Spand i den krydrede Vind.
Aakj.RS.86. jf.: *et Blomster, som duf-
ter

I
Med langt stærkere krydret Kraft,

end Violen i J)a.len. Oehl.NG.213. 3) GJ

til krydre 3 (overf. brug af bet. 1). Holbergs
30 temmelig krydrede Nationalitet. VilhAnd.

HB.ll. en virkelig Maler med en mere kry-
dret Kolorit end den almindelige tyske.
EHannover.NA.205. (Olaf Poulsen) saapaa
Bloch med et usikkert krydret Smil som
en Dreng, der stiller til Klø hos Inspek-
tøren. iVa</iaws.T7jB.7j[. i nær Tilslutning
til sit Forbillede Sophus Claussen søgte
(Thorkil Barfod) det fint krydrede og dob-
beltbundede Udtryk. PoUytil920.9.sp.l.

40 I. Kryds, et. [krys, gldgs. ell. prov. krøs]
flt. d. s. ell. -er (Moth.K305; nu især (dågl.)

i bet. 1.2 og (skol. elLJ") i bet.Ls). {ænyd.d.s.,

glda. kryz- (i kryzfæste, korsfæste), no. sv.

kryss; fra mnt. kruze, kruce (ty. kreuz);
egl. sa. ord som Kors; jf. II. Kryds, I. krydse)

t) figur, som dannes ved, at to li-

nier, streger osv. skærer hinanden (paa
midten) under en ret ell. skæv vinkel
(jf. Kors S), l.l) (dial.) i religiøs anv.: d.

50 s. s. Kors 3.1. Moth.K305. Den, som ved
Maaltidet tager „Krydset" i Smørkanden
. . bliver ikke gift i syv Aar. Thiele.lIL

39(jf. Feilb.IIL413¥^). \\ især i forb. som
slaa kryds for sig, gøre korsets tegn for
sig. vAph.(1772).III. „Kryds mig for og
Kryds mig bag, Bod og Bedring, Synder-
nes Forladelse og det evige Liv," vræn-
gede Ulrik ChristidLn.JPJac. (1924). 1.85.
*Kryds slog Bonden . . over mig (o : hav-

60 ren) \ for at gi mig Helse med paa Vej.
Aakj.VVF.136. OrdbS.(sjæll.). 1.2) i ikke-

religiøs anv.; nu oftest om liggende kors,
andreaskors (X); især om saadan figur anv.
som mærke ved noget; ofte i forb. som gøre
ell. (nu) slaa, sætte kryds (ved), han
(gaar) ind i et Kabinet, hvor han hos det
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Navn, som han giver sin Stemme, giør

et Kryds, ruller derpaa Seddelen tilsam-

men, og stikker den i en Bøsse. LTid.
1762.268. Min Fordring er det derfor hel-

ler ikke, at Nogen skulde endog blot

sætte et Kryds i Almanakken, eller ulei-

lige sig med at lægge Mærke til, om det
gaaer i Opfyldelse. Aierfe. FIJI. PS 07- Al-
manak sp.46P). *du . . ridsed Kryds i

Randene (o: paa bogen) med Neglen,
|

mens du raabte: Det er dejligt. Du. Schand.
SD.47. (han) sætter Streger og Krydser
ved Grundled og Omsagn. NatTid.Vil926.
M.ll.sp.4. blaat kryds, se III. blaa 3.4. I|

(herald.; nu sj.; jf.PBGrandjean.Heraldih
(1919).81) om vaabenmærke (jf. krydsdelt
samt Krykkekryds;. vAph.(1759).L282. jf.
Anker-, Gaffel-, Hage-, Kløver-
kryds- ofl. (d. s. s. Ankerkors osv.). smst.

li (^h) ^ videre anv. Benene slaa Kryds
(o: slingrer) under ham. D&H. 1.3) spec.

anv. af bet. 1.2
||

{vist udviklet afplus-tegnet
(+); jf- god 3.1; skol.) knyttet til en ka-
rakter som mg., g., tg. til betegnelse af, at

præstationen er noget bedre end den ved mg.
osv. bestemte, fx. mg med kryds (D&H.)
ell. nu alm. mg 'kryds (mgx). Det eneste,
jeg ikke duede til, var dansk Stil. Min
Dommer vurderede mig kun til Godt med
Kryds. Men paa dette Kryds besluttede
jeg at grunde Fremtiden. Cavling.RS.143.
Pol^l\il928.5.sp.3. han fik to mgX [æmge-
krysar]

j
(nu oftest spøg.) i forb. som ud-

mærket godt (ug) med kryds (ugx),
som betegnelse for en usædvanlig fin præ-
station ell. (dagl.) for noget, der er ud over
det almindelige. Dersom nogen vil (at hans
mave) skal tage sin Examen rigorosum og
fortiene Laudabilem medKryds paaKryds;
saa behage han at spise holsteensk Sild
og Røræg til Aftensmad. Tode.M.53. „Vi
er meget vel tilfredse med hende (o: en
elev).*" — „Udmærket godt med Kryds."
Eeib.Poet.VI.46. JohsSteenstr.CJ.10. Blæk-
spr.1928.8. ug med kryds og slange
olgn., se Slange.

||
{ppr. som tegn for b du-

rum (jf. II. Dur^; i nuværende anv. ikke før
1725, se HPanumB.Ill.Musikleksikon.(1924).

156f.; jf.Bohheltkryds) J' tegn (#), der
forhøjer den node, foran hvilken den staar,

med en halv tone; forhøjelsestegn. vAph.
(1759). 1. 336. MusikL.(1801).90. krysser
og be'er. ThLaub.Musik og kirke.(1920).96.
dobbelt kryds, se dobbelt 2.i. enkelt
kryds, se II. enkelt 2.2.

2) hvad der har form som, minder om et

kryds (1); ogs. (jf. II. Kryds 2) om det sted

ell. den del af en genstand, hvor de to dele,

der danner krydset, skærer hinanden. 2.1)

om (dele af) forsk, genstande (redskaber olgn.),
der bestaar af (hvis hoveddel er) kryds- ell.

korslagte (træ)stykker olgn.; kors (4.4) (jf.
JæmkrydsJ. Moth.K305. en lille Kiste paa
fire svære Ben, sammenholdt af et stærkt
Kryds. Breum.H:H.127. Et Drivanker kan
ogsaa konstrueres ved Hjælp af to Spir

. . der lægges lodret paa hinanden med
forsvarlig Surring om Krydset. Barden/l.
Søm.IL21. Sølvkors . . i Krydset snoet
som en Slange. PolitiE.Ko8terbl.^y7l922.1.

sp.l.
II (fagl.) kors, dannet af hinanden kryd-

sende vinduessprosser ; vindueskryds. vAph.
(1759). Tids8kr.f.Kun8tindu8tri.l892.56. jf.:
I rigere udstyrede Bygninger udførtes
Vinduerne med Sandstensindfatninger og

10 Sandstenskryds. VLorenz.DE.1.92. 2.^

(jf. Krydsskrue; '^, foræld.) den del af
svansskruen paa et forladegevær, som ligger

uden for selve løbet. Sarboe.MarO.144. Mil
TeknO.289. 2.3) ^ den del af ankerlæggen,
hvorfra armene udgaar; ankerkryds. Sø
Lex.(1808). Bardenfl.Søm.I.115. 2.4) f om
det nederste stykke (omkring parerstan-
gen) af et kaardefæste. Moth.K305.vAph.
(1759). 2.5) om partiet omkring kryds-

20 benet hos mennesker ell. korsb en et hos dyr.

II
(anat.; i rigsspr. nu oftest opfattet som

spøg. anv. afflg. gruppe ;jf.: „mest om Dyr."
MO.) hos mennesket: ryggens nederste
parti ud for krydsbenet; i videre anv. ogs.

om lænderne. Moth.K305. Biehl.DQ.lV.
133. Smerte over Lenderne eUer Kryd-
set. Tode.M.2. den . . unge Pige . . er en
slank, fin Skikkelse . . med et ejendom-
meligt højt, smækkert Kryds. JFJews.4.J.

30 124. BSeedorf.(PoUVxil920.7.sp.5).Feilb.
\\

(vet.) hos dyr: (partiet omkring) stammens
bageste del (krydsben og halerod) og bag-
lemmernes øverste ledstykker (bækken
og laarben). Sort.Poet.71. Hestene? . . See-
nen ligger lige op i Ryggen paa dem un-
der Krydset.Kom (jrrønneg.1.99. Lungen hos
Fuglene hænger (ikke) frie . . men er voxen
fast ved Ribbenene og Krydset. LTid.1724.
821. *han maaler Elrydset paa den unge

f) Fyr. Aakj.BS.137. (hesten) luder ugidelig
over tre Ben; Krydset falder, Ryggen lig-

ger svajet af Sadel og Sele. Fleuron.IN.53.
2.6) t det korsformede rum i en kors-
kirke (jf. Kors 4.8;. LTid. 1741.405. 2.7)

sted, hvor en gade ell. vej krydser en anden;
gade-, vejkryds. Han er sidst set . . i

en Sporvogn paa Krydset ved Roligheds-
vej. Po?."/4l9^8.14.siJ.^. 2.8) -^ stjernebilledet

Crux; Sydkorset (jf. Kors 4.9 samt Kryds-
so stjerne). vAph.(1759).L281.

3) i faste forb., der betegner, at to (sjæld-

nere: flere) genstande er anbragt saaledes i

forhold til hinanden, at der fremkommer et

kryds (1); i videre anv. (især i bet. 3.2 og
S.i) til betegnelse af, at linier (retningslinier

for bevægelse) skærer hinanden. 3.1) (jf. i,

over, paa kors u. Kors 5; i faste præp.-
forb. som i, over ell. (alm.) paa kryds
II
*han lod sig |

Armene snøre paa Ryg-
60 gen i Kry ds. Bagges.DV.yiI.394. to Vin-
debomme, lagte ud over Spejlet af Far-
tøjet med Inderenderne surrede sammen
i Kryds. Bardenfl. Søm. 1. 147. Møllevin-
gerne blev stillet i Bj-yds, naar et Bryl-
lupstog kom forbi, i Kors, naar et Lig-
tog skulde passere. DF.II.131. (nu sj.)
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knyttet til ord i ent: Krydstømmer, d. v. s.

saadant Tømmer, som erholdes ved midt
igjennem begge Sider af Giennemsnits-
fladen at skjære en Bjælke i Kryds. Forkl

Tømrere.23Qf. Krydstømmer/ 1|
(nu dial:)

her gaaer de igiennem Spidsrødderne, og
marcherer forand en Under-Officier med
2 Kortgevæhr ofver Kryds, at forhindre

dem at løbe for stærk. Klevenf.RJ.34. Feilb.

II

*mig lærdte nok min bog (o: en lære- lo

)og i dansekunst) . . |
Hvor (o: hvorledes)

armene sig begge toe
|
Skal lysteligen

føre . .
I
Hvor knæene ey gaae paa kryds.

Sort.(SamlDanske Vers} VI.153). to Stænger
paa Kryds, hvori hang en Art Køie.jffC
And.1.54. *Med Benene paa Kryds og Fad
i Skød

I

sad Folk og spiste. ^rac/im.I>J.

1.211. Gaderne ^aa paa Kryds af hinan-
den. D&H. 3.2) i forb. kryds og kvær
{efter ty. kreuz und quer; nu kun arkais. 20

(sj.), jf.: „istedetfor siges hellere: paa
Kryds og paa Tværs." VS0.V.216) d. s. s.

paa kryds og tværs (se het. 3.4^. Tagets
Underdeel bestod af Træstykker, hvilke

(var) lagt kryds og qvær paa hverandre.
POWaUøe.Dagh.76. *Taaren rinder kryds
og qvær. Oehl.XIIL98. jf.: *Himmelens
Under det er, |

At efter det Helvedes
Kryds og Qvær, |

Det (o: repertoiret) volåte
mig, jeg er endnu i Live. Bagges.1.272. || 30

oftest i /br6. paa kryds og kværfsjæm-
nere paa kryds og paa kvær. OehhXXYI.
72.90. sa.U.II.51. i kryds og (i) yavær.Biehl.

DQ.1.128.II.216. Ew.(1914).IIL306), paa
kryds og tværs; ogs.: frem og tilbage; ogs.

til betegnelse af, at noget udføres uden plan,

foregaar paa en forvirret maade. *De giet-

tede paa Kryds og Kvær,
|
Men endnu

var' de lige nær. ChrBorup.PM.42 7. de
utallige Kakkelovnsrør, der løbe igiennem 40

den uhyre Bygning paa kryds og paa qvær.
Oehl.Er.1.79. man løber paa Kryds og
Kvær, og her er ingen Orden i Tingene.
Ing.P0.L148. *Flyv til din Mødding der-
ude,

I
Hvor Møget du roder paa Krys og

Kvær
I
Alt mea din kullede Snude. PMøll.

1.13. Hun fortalte . . Løst og Fast, paa
Kryds og YivddT.Schand.GA.327. sa.uM.
126. 3.3) ^ i forb. som brase ("sætte olgn.)

i kryds og pik, (ved sørgehøjtid) brase 50

ræerne sadledes, at de staar skraat opad
(mods. brase firkant, se IL firkant 2). Sø-
krigsA.(1752).§919. Ved det første Skud
(o: af salutten) bleve Ræerne braste i Kryds
og Pik. ArchivSøvæsen.1830.310. Flaget va-
jer paa halv Stang fra Solopgang, og Ræ-
erne er satte i „Kryds og Fik^'.BerlTid.
^Vil906.M.3.sp.2. SchellerMarO. 3.4) (,jf.
bet.B.2) i/brfe. paa kryds og tværs (l.br.

paa kryds og Y>^Si tværs. Kierk.VI.156. Le- 60

vin. — dial. paa kryds og paa tvært. Feilb.),

egl: paa den ene og paa den anden led; i

videre anv. : paa alle leder og kanter; i alle

retninger. Jeg har nu beseet (Mannheim)
Eaa kryds og tværs, Bagges.L.II.244. *Paa
ryds og tværs . . vi her har søgt,

| Men

dog fandt ei vi Stedet. PaZif.Poe8.IJ.ii 8.

Tagene . . strækker og bugter sig . . paa
krys og tvers mellem hverandre som en
lejret Hjord. y7ed.jBjB.i8. (l.br.:) spørge
en paa Kryds og tværs (o: krydsforhøre).
D&H.II.466.

II
hertil: (paa-)kryds-og-

tværs-opgave, kvadratisk ord- ell. bog-
stavgaade, hvor bogstaverne skal danne be-

stemte ord, baade læst vandret og lodret (jf.
Krydsordsopgave^, (overlægen) naaede til

Patient Nr. vi, der høfligt rejste sig fra

en Kryds- og Tværs-Opgave, hans Specia-
litet. ORung.Nov.I.126. Der er fundet to

nye Grundstoffer, hvilket er af alier stør-

ste Betydning — for den, der laver paa
Kryds- og Tværs-OpgSiyeT.Blækspr.1925.20.

II. Kryds, et ell. (sj.) en (ArchivSøvæ-
sen. 1.377). [krys] flt. d. s. vbs. til krydse

(jf. Krydsende", LKrydsning samt I.Krydsj

;

især i flg. anv.: 1) fCO, især poet) til I.

krydse 2.2 og 4:.i slutn., om kamp med blanke

vaaben, nærvaaben. *Hed som en Jøkel
ved Sværdenes Kryds, | Kold som en
Klippe ved Kvindernes Kys. Drachm.DM.
166. *Uprøvet (var jeg) hidtil mellem
Kryds af Kimger.sa.l001N.143. O/. Klinge-
kryds u. I. Klinge S). 2) (jf. 1. krydse 2.3

samt I. Kryds 2) om det forhold, at to ell.

flere traade ell. tove krydses, løber paa tværs

af hinanden
|| ^ tørn. Kryds i Tougene.

SøLex.(1808). Kryds i Kæderne, ^cAeWer.
MarO.

II
(væv.:) læse eller indlæse (s. d.)

Kryds i en Harnisk. OrdbS. \\ overf. det
Kijås af stridende Tanker i hans Hierne,
som hans simple, enfoldige Forstand ikke
kan Ildsne. Drachm.LK.137. (han) helmer
. . ikke , før han har faaet den plastiske
Kontur . . opløst i et Krys af Traade. Vilh
And.Goe.II.336. 3) ^ til I. krydse 6, om
sejlads. 3.1) til 1. krydse 5.1. Den lette

Brise var vokset til Blæst . . I lange Kryds
maatte han kæmpe sig op imod den (o:

med baaden).Bergs.FM.27. i en frisk Ku-
ling kryssede han udad (fra La Valettes

snævre havn). Bolværker og Skibe fyldtes
af Tilskuere, som vilde se, hvor det Krys
vilde ende. EistMKbh.yiII.291. Baadens
fode Sejlegenskaber, navnlig for Kryds.
ejlsport.l925.279.sp.l. 3.2) till. krydse 5.2;

ogs.: krydstogt. ArchivSøvæsen.1.377. Da
vi kom tilbage under Norge og havde
krydset der i nogle Dage, blev Nemesis
detacheret paa et eller andet kort Kryds.
HBDhlp.L167. »Aa, Hvalfangerens Fryd 1

Aa, jeg gør mit gamle Kryds om igen I

JYJens.Di.90. 3.3) (jf. 1. krydse 5.8; overf.

anv. af bet. 3.1-2. han har havt en Følelse
af, at han sikrere kunde have tilendebragt
sit Kryds nedover (voldskrænten) uden min
Assistance. WSehorn.DaVoldene stod.(1905).

150. *Du blev mig tro, du hvide Far, trods
mine vilde K[ryds. MylErich.Is.60. med an-
strengt rank Holdning skred han i et let

Kryds op over Gulvet. PDrachm.K.256.
4) (sj.) til I. krydse 6: krydsning (1.4). *Det
Hedningkryds, hvorved den nu blev

XI. Rentrykt 27/4 1829
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blandet, |
hjalp Racens Køå. Drachm.DJ.

1.32.

III. Kryds, et. se Krøs.
K-ryds-, i ssgr. ['krys-] (sj. Krydse-, se

Krydsmuskel. — Kreuz-, se Krydsnammer
2). 1) til I. Kryds; især til I. Kryds 1 (og

S), angivende, at (en del af) den betegnede

genstand osv. har form som et kryds, hører

til en kryds- ell. korsformet genstand ell.

sammen med noget andet danner en saa-

dan. 2) til II. Kryds ell I. krydse; se Kryds-
befrugtning, -bestøvning; især (^) til II.

Kryds 3 og I. krydse 5, se Kryds-baad,
-betjent, -bovt, -fartøj, -jagt, -kutter, -per-

sonale, -tog 2, -togt, -toldvæsen, -væsen,

jf. ogs. -vis slutn. 3) {jf. ty. kreuz-, holl.

kruis-, eng. cross- (i cross-jack^) ^ i beteg-

nelser paa dele hørende til ell. staaende i for-

bindelse med krydsmast og krydsrejsning ; fx.

(foruden de ndf. anførte): Kryds -bardun,
-bras, -buggaarding, -bugline, -drejereb,
-fald, -gi(v)tov, -mærs, -raa, -rakke, -rig,

-røil, -skøde, -stag, -vant. 4) til III. Kryds,
se Krøs-. -aare, en. [2.5] (vet, foræld.; jf.
-nerve osv.). Viborg &Neerg.HB.46. -af-
hering;, en. (jf. -forhør; jur.). SaVXIY.
787. -agftig, adj. (nu næppe br.) d. s. s.

-formet. vAph.(1772).III. VSO. -baad,
en. (til II. Kryds 3.2 eZZ. I. krydse 5.2; ^,
1. br.) baad, som udfører patruljetjeneste olgn.

langs kysten; spec. (foræld.) om krydstold-

fartøj. MO. D&H. -baand, et. 1) (jf.

-binde, -snor; 1. br.) baand, som er bundet
paa kryds omkring noget; korsbaand (1).

VSO. b&S. Der laa de danske Stile med
Sejlgarnskrydsbaandet om det mal-
?ropert oversmurte VB.^oms\2ig.Schand.TF.
1.206.

II
om baand til bandolersko (jf. Kors-

baand 1 slutn.). EChristians.0.1.9. 2) (anat.

og vet.) d. s. s. Korsbaand 2. Knæledets
Krydsbaand. Anat (1840).1.292. Sal'XIV.
227. 3) (nu næppe br.) d. s. s. Korsbaand 3.

(jeg) lovede ham de omtalte Numre til-

sendte i Kxjåsh2i2iTiå.IICAnd.Breve.lI.598.
T. (modtog) under Krydsbaand et Exem-
Slar af (bladet). Schand.TF.II.89. 4) (jf.
laand 4; bygn., nu dial) bjælke ell. lægte,

anlagt paa skraa af en anden for at støtte

konstruktionen; især om skraalægter, der i

tagkonstruktioner sømmes i skraa retning paa
spærenes underside for at tilvejebringe længde-
styr: svertlægte. vAph.(1759). ForklTømrere.
61. Feilb. -befragtning:, en. (til II.Kryds
4 ell I. krydse 6^. spec. (jf. -bestøvning;
bot.) om befrugtning, bestøvning med støv

fra en anden blomst af samme art (fremmed-
befrugtning) ell (især) af forskellig art (ell.

varietet). LandmB.III.14. DanmIIavebr.457

.

H:avebrL.n.69. -ben, et. 1) fy/". I. Kryds 2.5,

Kryds-hvirvel, -knogle samt Korsben 1;
anat. og (nu sj.) vet.) knogle i hvirvelsøjlen,

bestaaende af flere krydsvis sammenvoksede
ben; Os sacrum. vAph.(1759). Anat.(1840).
1.177. Panum.ll7.\\ hertil fx.: Krydsbens-
(nerve)fletning, -horn, -hul, -kanal, -nerve,
-pulsaare, se Anat.(1840).I.595.II.147f. Pa-

num.117.524. 2) (jf. -fod; I br.) bordben,
bestaaende af to korslagte stykker træ; korsben

(2). (træbordets) bredt skrævende Kryds-
ben.Jør^.Lr.64. -bestavning^, en. (bot.;

ji/. -befrugtning sam^Fremmedbestøvningj.
Warm.Bot.591.Bergs.MS.UI.76.-het^eikU
en. (foræld.) toldbetjent ved krydstoldvæsenet.

Bek.^yil824. Drachm.VI.382. D&H. -bil,
en. (jf. -økse; tøm., foræld.) økse i form af et

10 Antonius-kors (T), hvis ene æg er formet som
et økseblad, og hvis anden æg har form som
et stæmmejærn. VSO. -bind, et, (jf. -binde

;

med.; nu næppe br.) forbinding (som ved
„aks'' olgn.), hvor bindet lægges paa kryds
omkring legemsdelen. VSO. MO. S&B. -bin-
de, V. (jf. -baand, -bind, -bindsel, -bændsel
samt korsbinde^. I) (fagl) ombinde noget
paa langs og tværs ell paa kryds. VSO.
Naar Hank og Ben er beviklede og paasatte

20 (o : paa en kurv), paastiftes og krydsbindes
en barkviklet Gren foroven til Haandtag.
Haandgern.350. 2) (nu næppe br.) anlægge
krydsbind. VSO. f -bindsel, et. d. s. s.

-bændsel. Funch.MarO.I.lO. -blodaare,
en. [2.5] (nu næppe br.; jf. -aare, -nerve
osv. samt Korsblodaare^. VSO. f -blomst,
en. <Z. s. s. Korsblomst 2. flt.: -blomstre.
vAph.Nath.IV.448. -bold, en. en slags

boldleg. FrKnu.LB.38. -bom, en. (nu
30 næppe br.) d. s. s. Drejekors (jf. Korsbomj.

VSO. D&H. -bord, et. (nu næppe br.)

bord, som staar paa krydsfødder. VSO. MO.
-bovt, en. (til II. Kryds 3.i ell. I. krydse

5.1J ^ bovt ell slag op mod vinden ved kryds-
ning. Fregatten nærmede sig mere og
mere med korte Krydsbougter. Drachm.
STL.303. sa.DJ.1.327. f -broder, en.

[l.i] (ænyd. d. s.; jf. -munk) d. s. s. I. Kors-
broder 3. vA;?;i.fi759 ).1.581. -bræt, et. se

40 Krøsbræt. -bne, en. (bygn.; nu næppe br.)

d. s. s. Korsbue 2. vAph.(1759). VSO. D&H.
-buk, en. ^ hejseredskab, bestaaende af to

rundholter, hvis øverste ender er lagt paa kryds
over hinanden og surret sammen. Funch.Mar
O.II.81. D&H. -bændsel, et. (jf -baand,
-bind, -binde, -bindselj ^ Harboe.Mar0.70.
Vejvisere, Naglebænke, Sprydtræer osv.

bændsles ofte med Krydsbændsel. Kusk
Jens.Søm.55. Scheller.MarO.-dannet, part.

50 adj.(l.br.;jf.-toTmetosv.).MO. D&H.-delty
part. adj. (herald.) om vaabenskjold: delt

ved skraalinier (ell. skraabjælker) i 4 lige

store felter. PBGrandjean.Heraldik.(1919).
81. Sal''XI.292.

I. krydse, v. ['krysa] (undertiden skre-

vet krysse. JMunksLevned.24. Lemb.D.83.
NMøll.N.265. især i bet. 7: MDL. Aakj. VB.
262). -ede ell (nu dial.) -te ('krysde. Holb.

Paars.78. jf. Feilb.). vbs. -ning (se I. Kryds-
60 ning^,j7. II. Kryds, Krydsende, (glda.'krytzæ,

kryssæ, korsfæste, æda. kryzæ (Da.Sprog-
tekster.I.(1925).15f.), sv. kryssa, wo. krysse;

fra mnt. kruzen, jf. ty. kreuzen; afl. af I.

Kryds; jf. korse)
1) mærke med et kryds ell kors. 1.1)

tilKxydsl.i:korse(l.i).Moth.K306.\\fl3Lde
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sig krydse, lade sig korse (sp.lSG^). udi

denne Historie er intet tilforn talt om
Croisader, efterdi ingen af de Danske
Konger selv havde ladet sig tegne med
disse Pavelige Kors, da dog adskillige

Danske vare med udi de store Udtoge til

det hellige Land, og Kong Hagen af Norge
lod sig selv krydse. B.olh.DH.1.650. vAph,

(1759).1.281. II
nu kun (dial.) refl.: korse

(2.1) sig. Førend vj sadte os til bords,

krydszede og buckede Rysszerne sig , .

for de, i stuen omhengende, bi\]eåer.JJuel.

55. 'En krysde sig for Bryst, en anden
Huuset YiigiQ.IIolh.Paars.78. Feilb. jf.

bet. 1.2: Skal Du . . nu gaa rundt og knixe
for Helgenbilleder og krydse Dig at Baud.
AB.301. 1.2) (jf. korse l.s; til Kryds 1.2

:

mærke med et kryds; sætte kryds ved;
næsten kun i forb. krydse af, afkrydse.

faa sit Kort krydset af. D&H. || intr. krydse
ved de Steder i en Bog, man vil udmærke.
MO. krydse af i Valgmandslisten. DÆff.
1.3) ^ i forb. krydse nagler, med et

(nagle)jærn hugge en korsformet aabning i

yderenden af trænaglerne i skibsklædningen,

før disse kalfatres. Funch.MarO.IL99.
2) (til I. Kj-yds 2-3; jf. korse S) anbringe

(lægge, stille osv.) paa kryds; forme saaledes,

at der fremkommer et kryds (2). 2.1) i al

alm.; især m.h.t.arme, ben: lægge over
kors. Holb.JH.1.82. da skal . . Masten
rejses, og paa den en Aare krydses, til

hvilken Delinqventen skal bindes med
bare Kro^pipeji. SøkrigsA.(1752).§975. han
krydsede Armene over sit Bryst og bøiede
sig dybt. Ing.LB.III.123. Han havde saa
bred en Ryg med krydsede Seler over
en blaastribet Bluse. Skjoldb.SM.lS. Kar-
lene (staar) urolige, tripper, hviler snart
paa det ene Ben, snart paa det andet,
krydser Benene. sa.G.33. || krydset driv-
rem, ^ drivrem som forbinder to i modsat
retning løbende aksler (jf.haXvkrydset). SaU
VL431. 2.2) (jf. bet.4:.i slutn.) m. h. t.(blanke)
vaaben. De krydser Bajoneterne over hans
Hoved. Holb.Bars.IV.6. Kryds selv over
mine Lænder de to store Slagsværd, saa at
man ser deres rolige Greb rage frem over
mine Skuldre. AMatthison-Hansen. Lien-
Hua.(1919).63.

|| især (poet.) i videre anv., i

betegnelser for kamp, duel osv. mener De,
nogen Adelsmand . . fornedrer sig til at
krydse Kaarde eller vexle Kugler med
en BorgeT\ig.Ing.LB.III.47. krydse klin-
ge (r) (med en), se I. Klinge 3. 2.3) ^ sno
ell. snøre et tov om (paa tværs af) en sur-
ring, et tørn olgn. for at stive af, stramme
osv.; ofte i forb. krydse af. Vulingen er
ikke krydset. SøLex.(1808). saaledes ved-
blives, til Bøjlen er fuld, hvorpaa der med
den resterende Kæde krydses af omkring
de lagte Slag, for bedre at sanse disse.
Bardenfl.Søm.1.78. krydse etBændsel.5c/ieZ-
ler.MarO.

3) (fagl.) overskære, overhugge noget
paa tværs. Krydsmejslerne bruges til at

gaa ned i Metallet med, man kan f. Ex.
ved dem „krydse" en Kanonring over i

forholdsvis kort Tid. Wagn.Tekn.196. Arb,
forsikr.1907. Bilagl.14. \\ spec. (fagl) om
krydsskæring af træ. Rundtræ af Eg samt
Egetræ, uforarbejdet eller kun slinget eller

behugget, eller kløvet eller krydset med
Ssiv.LovNr.88^/6l908.Tarif.nr.260A.

4) (jf. bet. b) om virkelia ell. forestillet be-

lo vægelse, hvorved to (ell. flere) retningslinier

skærer hinanden; bevæge sig paa kryds
ell. tværs af noget andet; skære; ogs.:

mødes i et skæringspunkt. 4.1) i al alm.
fallene eller bergartene . . stryge paa en
lang distance nord og søer, hvorover de
ædle ffienger krydse fra øster til vester.

Holb.DNB.47. En Linie krydser den an-
den. VSO. *Alt ved den anden Dæmning
nu vi ere,

|
Som krydser Klippestien.

20 CKMolb.Dante.I.lU. \\ reciprokt: krydse
hinanden ell. (sjældnere) krydses ell.

(nu sj.) krydse sig. Sprækker, som ..

krydses i rette Viimler. Brunnich.M.72.
Veiene krydse hverandre. VSO. Dybt inde
i Skoven krydsede Veiene sig. HCAnd.VI.
104. En Mængde Sporvognslinier krydses
paa Raadhuspladsen. FrNygaard. KK. 13.

Damestrømper . . paa Siden 2 brune Sik-
Sak-Strib er, der krydser hinanden. PolitiE.

30 KosterbV^hl925.1.sp.2. (jf. bet. 4.3^ i udtr.,

der angiver et (især: ikke ønsket) møde ml.

to personer: Overalt krydses vore Veie.
Idag har jeg mødt hende tre Gange. Kierk.
1.311. m. ent.'Subj.: Han og den gamle
Lenoir gik forbi hinanden . . snerrende
ad hinanden, naar deres Vej krydsedes i

de smaa Stuer. Schand.BS.314.
\\ (jf. bet. 2.2;

især poet.) om vaaben. *min blanke Glavind
(har) krydset hsms. Hauch.Æ. 92. *Mand

40 mod Mand, begynder Kampen snart,
| <^

Bajonetterne hinanden krjdse.Schand.VD.
100.

II
præs. part. som adj. krydsende Linier.

DécH. i/". Krydsild 1: krydsende Ild.
Mi7Cowv.FII.4i5. krydsende rim ^(metr.)
krydsrim. Recke.Yerslære.^(1922).155. 4.2)om
bevægelse i to hinanden modsatte retninger:
mødes og passere hinanden, (nu især
intr. ell. i forb. m. hinanden), de utallige
Vogne og Kabrioletter, der uophørligen

50 krydse sig i en Mængde modsatte Direk-
tioner. PAHeib.E.54. *qviddrende krydse

|

Sig Svale ved SvsLle,Aarestr.S8.III.33. \\ om
meddelelser (breve), der (omtr.) samtidig af-
sendes, krydsende Tilbud. Lassen.AO.^ 45.

vor Skrivelse har krydset Deres Brev.
Ludv.

II
(isærjærnb.)om tog (sporvogne olgn.),

der passerer hinanden (især paa ensporet
bane). De Stationer, paa hvilke Plantog
skulle krydse . . hinanden, ere angivne i

60 Køreplanen. DSB. Togregi. 10. (stationen)

viser Stop? — raabte Fyrbøderen spør-
gende. — Jeg ser det. Jeg kan ikke for-

staa det. Det er jo først i Hylke, vi skal
krydse. — Jamen maaske er Slæberen for-
sinket? Bønnelycke.L.35.

Il
(m. overgang til

bet. 4:.3) overf., om samtidig opstaaede fore-

85"
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teelser (især forestillinger, tanker), der søger

at fortrænge hinanden, tusind Anelser og
Tanker krydsede sig i min BsLrm.JSeio.

Foet.X.17. *hundred Ønsker krydses i min
Siæ\.Hauch.SGr.l59. forvirrede Raab kryd-
sede hinanden fra Nabohusene. Goldschm.
1.7. VVed.BB.435. 4.3) komme paa tværs af,

skære en andens bane (især saaledes at man
hindrer ham i hans bevægelse). *se, det (o

:

genfærdet) kommer atter 1 —
|
Jeff kryd-

ser det, lad det døde m\g\NMøll.Shak.l52.
Krydstagfat. Leges som . . almindelig Tag-
fat, men med den Ændring, at hvis en
af Deltagerne krydser, løber imellem Fan-
geren og den forfulgte, skal Fangeren .

.

søge at fange den, der løb imellem. JHj

Legeb.50. |i
spec. (sport.) om deltager i vædde-

løb: trænge sig frem foran en anden deltager

uden at være 2 klare længder forud for ham.
IdrætsB.II.816. Vædløb.39.

|| (nu næppe br.)

m. tings-subj. begge Hælene maa passere
hinanden, uden at berøres eller krydse
si^. Dandsek.(1801).20. || især overf., om hin-

dringer, vanskeligheder, der truer ell. vanske-

liggør forløbet af en udvikling olgn., navn-
lig en plan: komme i vejen for; være
til hinder for. *Jeg tilstaaer, dette kryd-
ser mm'QevQgnmg.Hrz.IX.340. Han anede,
at Noget var kommet i Gang, der kryd-
sede hans Plan. Schand.TF.I.167. hans
Livsbane var krydset af Sygdom og Gen-
vordighed.^rawSes./JZ.^ 75. (sj.) m.person-
obj.: „Han greb dig (o: en lurende) strax,

da jeg var gaaet?** — „Ja, strax." . .
|
„Ja,

det var dumt og krydser mig en Smule."
Hrz.XV.66. 4.4) (1. br.) om bevægelse, hvor-

ved retning forandres (saa den nye retnings-

linie gaar paa tværs af den oprindelige); især

om uregelmæssig, urolig bevægelse. *Er du
fortrædelig, fordi en Modvind |

Dig giorde
vanskelig Indseilingen

[
til Bosporos? Der

krydserStrømmen stxiåig.Oehl. VIII.S. *Ca-
bri'letterne krydse saa tæt og saa nær (o:

paa Paris' gader) 1 Heib.Poet. Vil.213. jf. bet.

^.2slutn.: den trækkende Dampvogn (maa)
itide . . krydse ind paa den anden Bane.
Thiele.Breve.138.

|| (jf. bet. 4.6; nu næppe br.)

m. h. t. omraade: gennemkrydse (1). vi
have gjennemstrejfet . . Skoven og kryd-
set den paa langs og tværs. Falsen.Idda.
106. det fortryllende SchweitsI Ja, det er
en Naturi vi have ogsaa krydset den.
HCAnd.II.337. 4.5) {efter eng. cross; jf.
krydset check u.Check)Tf forsyne (en check)

med to parallelle streger tværs over forsiden

for at angive, at den kun maa udbetales til

bankfirma. LandbO.III.232. Checken, der
endnu ikke er indløst, var 'kryåset.FolitiE.

Kosterbl.^^lsl922.2.sp.2. 4.6) {efter eng. cross;

jf. bet. 4.4 slutn.; især jarg., 1. br) om bevæ-
gelse fra den ene side af et omraade til den
anden: gaa, køre, sejle osv. over. Achton
Friis.DØ.IIL314. Kaptajn W. har krydset
Nordsøen i alt 4150 Gange. Pol.^^/il929.14.
sp.3.

5) {jf. holl. kruisen, eng. cruise samt fr.

croiser, sp.-port. cruzar) ^ om sejlads i

linier, der krydser, skærer hinanden. 5.1)

sejle frem i ziazag mod vinden (ved at
ligge saa tæt ved vinden som muligt, snart
over den ene og snart over den anden bov);
lavere. vAph.(1759). *Evig vi krydse var
nødt, Staden et Bøsseskud nær. Oehl.XIX.
144. SøLex.(1808). vi fik Modvind og
maatte krydse. Hauch.MfU. 71. Bardenfi.
Søm.I.188.

II
i forb. m. fl^. adv.-bestemmelse

(angivende bevægelsesretningen). Fiorden er
aldeles reen, saa man efter Leilighed frit

kan krydse den op. IslKyst.64. ikkun vel-
seilende Fartøier kunne udføre dette (o:

en krydsning)^ og end vanskeligere kunne
de krydse Østerrevet fra dem. Den danske
Lods.(1850). 109. vi fik Vinden kontrær
og slem, og vi maatte ligge og krydse
paa med smaa Sejl.DracAw.SiS.87. 5.2) sejle

20 frem og tilbage i et farvand, uden be-
stemt kurs, men i bestemt øjemed (for at
holde opsyn, spejde efter fjender olgn.). Moth.
K306. (Cæsar) gik alleene paa en Baad
over Havet, hvor fiendtlige Skibe kryd-
sede. Holb.Hh.II.439. smaae armerede Far-
tøier til at krydse paa Strømmene og visi-

tere alle forekommende fordægtigeFartøier
og Skil)e.Mandat^Vil720.§ll.( Tordenskjold)
krydsede en tidlang i Søen. Mall.SgH.230.

30 SaUXIV.787. || m. flg.præp. (nu kun efter;
styrende betegnelsen for det, man spejder efter,

søger osv. krydse på tienden. Moth.K306.
Kappere . . som krytsede ikke alleeneste
paa deres Fienders Skibe, men end paa de
U-partiske. Slange.ChrIV.231. krydse mod
Sørøvere. VSO. krydse langs Kysten efter
Smuglere.D&H. 5.3) overf. anv. af bet. 5.1-2

1|

til bet.b.i: bevæge sig smaat fremad, især i zig-

zag og med besvær, (ofte m. flg. adv.). *mel-
40 lem Skovens høitoppede Bøge . . og tor-

nefuldt Krat,
I
De krydse sig frem. Pram.

Stærk.132. Paa en stejl, ikke for lang
Bakke kan det (o: under cykling), naar
Vejen er nogenlunde bred, anbefales at
„krydse" op. Cyclehb.36. Jeg mindes Lej-
ligheder, hvor jeg har krydset mig frem
langt inde paa fremmed Jagtret ad Gat-
ten Hede m.JVJens.A.I1.188. \itil bet. 5.2:

*Fra Vuggen til Graven maa krydses om-
so kring | Blant Haabets og Frygtens de stri-

dige Ting. Stub.41. især: gaa frem og tiU

bage foran et sted, spec. for at spejde efter

noget. Jeg gaaer og krydser for at op-
træcke Magisterens Tienere.Holb.Tyb.IV.6.
Tode.S.15. m. flg. præp. styrende betegnelsen

for det (den), man spejder efter, søger osv.

:

det er just de Folk, vi krydser efter i

'Dag.Holb.Hex.III.9. spec. (vulg.; nu næppe
br.) om løsagtig kvinde, som søger at lokke

60 mandfolk med sig: trække, det er vist een
af Madame Duuses Statz-møer. Hun gaaer
nok ogkrydser paa Unge Karle efter Sæd-
vane. HoZ6.XiSA;./JI.i. krydse efter Mand-
folk. VSO.

II
i videre anv., om formaals- ell.

holdningsløs bevægelse ell. optræden: slentre;
drive. Den holdningsløse Krydsen imel-
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lem forskjellige Retninger . . var hans
Natur imod. HNClauH.LeiUS9. Vi kryd-
sede om i andre Qsider. HCAndJ.364.

6) {næppe før omkr. 1800; til bet. 4.1, jf.
eng. cross; især biol., landbr. ell. gart.) om
individer (især husdyr) af forsk, arter ell.

racer (sorter, varieteter), der parres med
(befrugtes af) hinanden, under alt dette
ophørte han ikke at . . anprise sine Køer,

zer, jf. mlat. denarius cruciatus; til I. Kryds
1.2;y/".Korshvid samt ænyd. kryds(er)daler)
lille, tysk (nu : østrigsk) skillemønt (opr. mær-
ket med et X); kreuzer. Moth.KSO?. LTid.
1785.824. den tredive Aars-Tydske-Kriig,
da Rixdaleren blev sat paa 90 Krydser.
smst.1741.553.

II. Krydser, en. ['krysar] flt. -e. {ænyd.
d. s., SV. kryssare, jf. holt. kruiser, eng. crui-

sme^ Faar, og den Maade, hvorpaa han lo ser, /r. croiseur; til I. krydse 5.2) 1) A^
om fartøj, l.l) hurtigsejlende, mindre skib,lod Racerne krydse hYeTSindTe.Blich.(1920)

XII.206. De forskellige Asterssorter .

.

krydser ikke hinanden og kan derfor plan-
tes Side om Side. HavebrL.^I.128. || nu
især: lade saadanne individer parres med
(befrugtes af) hinanden. MO. De inden-
landske Faar egnede sig . . ikke til at
krydses med de indførte. ^ationaløkonTids-
skr.1.49. krydse det indenlandske Stod

som krydser i et farvand for at holde op-
syn, spejde efter noget m. m. (jf. Hjælpe-,
Toldkrydser^; nu især: hurtigsejlende
krigsskib med forholdsvis svær armering
og ret let beskyttelse. Moth.K307. (Frede-
rikll) lod sig allene nøje jmed at holde
nogle Krydsere ved de Norske Køster.
Holb.DH.II.424. Cit.ca.l768.(JySaml.4R. V.

med Salzburgerheste. JPJac.1.50. Skov- 20 121). danske Krydsere og Kaperbaade
rideren var Rosenelsker og krydsede og
saa Fuchsier. 5aw^.r.50.

|| (1. br.) om men
nesker. Berlin, denne By med sin blan-
dede, krydsede Befolkning. Brandes.VII.
451. Folket i Norden . . hentede sig Trælle
øster fra . . I Tidernes Løb blev de kryd-
set og blandet til eet Folk. JVJens.Br.286.
krydset ægteskab, (jf. blandet ægte-
skab u. I. blande 1.6 ; sj.) ægteskab ml. ucke-

Hrz.XVI.286. Fraværelsen af romerske
Krydsere havde givet Røverne frit Spil.
Østrup.( Verdenshist.I.461). beskyttet, let,

Sansret krydser, se beskytte (2) osv.
billedl. (m. overgang til bet. 2). De er i

Trang, Hr. Lieutenant. Der er en Krydser
(o: om en kreditor) ude efter Dem, som
tænker at bringe Dem op. Tode.S.83. naar
jeg er i Land og har Lommen fuld af

blodsbeslægtede. JMygge.Ægteskaber mlBlod- 30 FengCf saa er jeg en Stakkel: den ringe
beslægtede.(1879). rii.

7) {vist til bet. 1 og egl.: gøre korstegn
over; sml. bet. 8; dial.) i forb. m. over:
kæle for; beklage i en ynkende tone. MDL.
fw. krysse^. Feilb.

|| ogs. abs.: klage; pylre.
Feilb. Kvinderne stod og lu:yssede og
smaaklynkede. Aakj.VB.262.

8) {m. h. t. bet-udviklingen sml. bet. 7; no.)
give medhold; smigre (for); bøje af.

ste Krydser (o: om en skøge) i Tusmørke
bringer mig op stTSLK.8mst.84. 1.2) (1. br.)

lystfartøj, som mere er beregnet paa alm.
sejlads (krydstogter olgn.) end paa kapsej-
lads. Wolfh.MarO.372. ogs.: Krydser

-

yacht. smst. 2) (jf. I. krydse 5.3; nu næp^e
br.) overf.: person, som gaar frem og til-

bage, lusker om (for at spejde efter noget).
endeel Krydsere eller fordægtige Menne-

ey for ^kiivQT.Zetlitz.NH.54
II. krydse, v. se krøse
Kryds-effe, en. især i flt om eger

(i cyklehjul olgn.), som krydser hinanden (i
st. f. at gaa i radiens retning) fra nav til

fælg; tangentege(r). Cyclehb.26. OpfB.^II.
140.

,
Krydse-s:ods, et. [L2.3] ^ om de tove,

liner olgn., som anvendes ved krydsning (l.s).

Funch.MarO.IL81.
Krydsel, en. se Krøsel.
Krydse-mnskel, en. se Krydsmu-

skel, -mærke, et. [L6] ^ mærke (be-
stemt ved to kendelige punkter over eet med
hinanden), hvortil man under kryds i et af
grunde begrænset farvand kan gaa, før man
er nødt til at vende. Scheller.MarO.
t Krydsende, et. vbs. til I. krydse 5.2:

krydstogt. *Et stakket Krydsende i Øster-
Havets Bølger. Prahl.ST.1.82.
Krydse-plads, en. [L5] ^ plads (af-

snit af farvand), hvor et skib skal krydse
under bevogtningstjeneste olgn. HFisker.Da.-
Fr.Sø- Ordbog.(1839).69. Larsen.

1. 1 Krydser, en. flt. d. s. ell. -c (LTid.
1736.598). {jf.glda. kiossQi; efter ty. kien-

^^y}j_ (f^^)- *^^ krydser ey for Fogd og 40 sker indjoge mig for megen Frygt for at
o,__.. r^ .... ^^^^.

gaae ad Farimagsvejen til Vesterbroe. Po-
litivennen.1800.2076. VSO. „Vi . . tage
altid vel imod Fremmede, naar det netop
ikke er Tolderne fra Rørvig eller andre
saadanne Krydsere." „Hvad er egentlig
en Krydser?« . . „Aa, det kalde vi saadan
alle Slags Lurendreiere og Fuxsvandsere,
som liste omkring for at stikke deres Næ-
ser i vore Sager og sladre af Skole til

50 Tolderne." Bergs.BR.41. Krydser-, i

ssgr. ^ til Krydser l.i, fx. Krydser-flaade,
samt betegnelser for foræld, skibstyper som
-fregat, -korvet, -hæk, en. ^ spidst til-

løbende hæk paa dampskibe (opr. krigsskibe),
der begynder et stykke under vandlinien,
hvorved ror og propeller dækkes. Pol.^V9l927,
13.SP.3.

Krydse-rnm, et. [L5] ^ rum, plads
nok til at kunne krydse gennem et (smallere)

60 farvand. Den danskeLods.1850.182. Larsen.

t Kryds-falk, en. V taamfalk, Falco
tinnunculus L. Moth.Conv.K229. VSO. -far-
t«rj, et. (til IL Kryds 3.i ell. I. krydse 5.2^
spec. (foræld.) d. s. s. Krydstoldfartøj. Lov
Nr.66^^U1903.§2. SaVXlV.787. -felt, et.

felt, hvor forbindelserne mellem to yder-
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punkter i et teknisk anlæg er samlet ell. kryd-
ser hinanden; især: det omraade af et ( te-

lefon)ledningsnet, hvor de udefra kommende
ledninger forbindes med centralens lednings-

net. HHolst.Elektr.11.192. TelegrTelef.194.

To Skrivemaskiner er elektrisk forbundet
. . Den elektriske Forbindelse mellem de
to Maskiner gaar . . over et Krydsfelt.
NatTid.^'kl926.Aft.8.sp.2. -file, v. fiU
paa skraa vekselvis i to hinanden krydsende
retninger. Hannover.Tekn.265. OpfB.^III.
31. Sav, krjåsmet.PolitiE.Ko8terbL^^U1924.
S.sp.l. -finér, en ell. et. (snedk.) kryds-

limede træplader. Krak.1916.1559. Suenson.
B 11.96. -flaade, en. (fagl; nu sj.) flaade
samlet af tømmer i lag, der krydser hinan-
den. Det tillades Leierne (af tømmerplad-
serne) at benytte sig af den halve Breede
af Graven (9: tømmergraven) . . til at hen-
lægge løst Tømmer, men ikke Kjydsflaa-
der. Skr. ^Ve 1803. (MB. 1838. 146). -flet-
ning;, en. [2.5 slutn.] (vet. og zool.) den sam-
ling nerver, der bestaar af krydsnervernes
nederste grene og grene af lændenerverne.
Landbo.III.686. Boas.Zool.H33. -fod, en.
(især fagl.) fod (2.i) bestaaende af et kors-

formet stykke træ (jf. Korsfodj. Moth.K305.
Borde . . med Krydsfod. MR.1823.271.
Portstolper (sættes) gerne i en Krydsfod
med Stiver til alle 4 Sider. Gnudtzm.Husb.
170. Halleby.169. -folk, pi. [I.2] ^ fra
1912-25: værnepligtige (især: befarne), der
trods en tilstedeværende mangel ansaas for
særlig egnede til en bestemt tjenestegren og fik

et kryds efter klassevedtegnelsen, fæ. KII,lX
(men i krigstid tænktes erstattet m. helt eg-

nede folk). OrdbS. \\ hertil: Krydsfolk-division
(øvelsesdivision, bevæbnet med sabel ogrevolver
og bestaaende af krydsfolk. Sal.^VI.238).
-forbandt, et.^forband. Collegial-Tidende.

1813.274). (mur.) d. s. s. Korsforbandt (jf.
-forbind (else), -skifte ). ForklMurere.6. SaU
VIII.409. -forbind, et. (nu næppe br. i

rigsspr.) d. s. Moth.K305. MO. -forbin-
delse, en. (mur.; 1. br.) d. s. LandbO.III.
612. Staun.P.86. -forhor, et. (jur.) form
for afhøring, hvor vidner osv. afhøres af
beggeparterne ell. dissesrepræsentanter ; kryds-

afhøring ; ogs. (dagl.) i videre anv. om ind-
gaaende udspørgen ell. eksamination. S&B.
Schand.BS.382. Overlærer L. havde ham
mistænkt for i Hjertet at være en reak-
tionær Helstatsmand og gik ham derfor
paa Klingen med et let, politisk Klryds-
forhør. Tops.1.276. Nans.JD.114. SaVXIV.
787. -forbore, v. underkaste krydsforhør;
især: udspørge indgaaende, ivrigt, hans lille

Tjener . . blev krydsforhørt om Alle, der
kom i Huset. Brandes.X.U 9. Tandr.B.lO.
-formet, adj. (jf. -dannet, -formig samt
korsformet^. B&H. -formig:, adj. (jf.
korsformig; nu sj.) d. s. vAph.(1772).III.
VSO. -fæste, et. (sj.) d. s. s. I. Korsfæste.
Et stort Sværd . . med Krydsfeste og en
forgyldt Messingknsip. Ing.EM.LlOl. f
-Sade, en. d. s. s. Korsgade. vAph.(1759).

Tode.Sundh€dsbog.(1789-90).7. VSO. -ga-
lop, en. (rid.) d. s. s. Korsgalop. IdrætsB.
11.820. Vædløb.39. -g^ang:, en. (nu næppe
br.) d. 8. 8. Korsgang 3.i. vAph.(1764). Leth.

(1800). -gjortt, en. (nu næppe or.) om
gjord til heste. Moth.K305. MR.1795.690.

-g^ods. et. ^ takkelagen til krydsrejsningen.

vAph.(1759). Funch. Mar0.n.81. „Bras
rundt Krydsgods I« Bardenfl. Søm. L 190.

10 -bakke, en. hakke, hvis hoved til den
ene side er tilspidset og til den anden mejsel-

dannet med skarp æg vinkelret paa skaftets

retning; dobbelt spidshakke. MR.1832.266.
D&H. -hammer, en. (jf. Korshammer^
1) (mur., foræld.) hammer med dobbelt pen
(hvis to halvdele danner et kryds), der an-
vendtes til ophugning af fuger, afhugning
af puds m. m. Moth.K305. VSO. CollO. 2)

hammer med to smalle baner, der bruges
20 af kobbersmede ved opdrivning af kobber-

plader. VSO. nu oftest i formen Kreuz-
ham mer. OrdbS. -holt, et. 1) f d.s.s.

-træ 1. VSO. 2) ^ to forneden samlede og
foroven adskilte jærn- ell. træstykker, som er

fastboltet til skibet og tjener til at fastgøre
tov olgn.paa, som klampe olgn. Moth.K306.
SøLex.(1808). KuskJens.Søm.11.75. 3) se

Krøsholt. -hoTed, et. jærn- ell. staalklods,

der samler to stænger; fx. om samlingsstedet
30 for to støttestænger til masten i visse slags

rakker (KuskJens.Søm.206) || spec.i^: (frem-
og tilbagevuggende) jærn- ell. staalklods i en
dampmaskine, til hvis ene side stempelstangen
er fastgjort, og hvis anden side er sat i for-
bindelse med plejlstangen. Scheller.MarO.
SaUXV.990. -hng:, et. 1) (sj.) om hug,
der krydser hinanden (fx. terts-kvart, 1.-4.

rytterhug). Den (svære rytterpallask) brugte
Generalen hver Morgen til Espadonering

40 og de fine Krydshug, inden han tog sin

Lektion. Rist.S.19. 2) om de paa kryds

af grundhugget gaaende indhug paa en fil.

VSO. Hannover.Tekn.266. -hng:g:e, v.

forsyne (en fil) med krydshug (2). Aller.II.

90. -hukkert, en. ^ hukkert(galease),
som paa den agterste mast fører stang med
raasejl (krydssejl). Harboe.MarO. SaUXI.
844. -hTirTel, en. (anat. og vet.) især i

flt, om de fem neden for lændehvirvlerne
50 siddende, sammenvoksede hvirvler, som dan-

ner krydsbenet. LandmB.II.13. SaUXII.16.
-hvælv, et. Cj/f.Korshvælv; bygn.) d. s. s.

-hvdilvmg. ^Stilart.124. -hvælvet, adj.

f.
-hvælving samt korshvælvet; bygn.).

SO. krydshvælvede Buegange. Schand.
0.11.283. D&H. -hvælving:, en. (jf.
-hvælv osv.; bygn.) d. s. s. Korshvælv(ing).
VSO. vore Skridt drønede under (kloster-

portens) hvide Krydshvælvinger. Schand.
60 0.L42. Beckett.VK.83. -hovl, en. (snedk.

ell. tøm.; foræld.) svær høvl, der trækkes (af
to mand) ved en stok, der er stukket gennem
to paa forblokken anbragte haandgreb (jf.
Plovhøvl, Rubank;. VSO. -ild, en. \) ^
skydning mod samme maal fra to ell. fiere

siåer, saaledes at projektilernes baner krydser
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hinanden. Exerceer- Reglement forIn f. (Nyt
OplJ801).249. (man) overlod det til Ho-
vedbygningens Hjørnetaarne (d: under en
belejring) at afgive den fornødne Krydsild.
TroelfiLJII.16. MilTid88kr.1904.394. 2)overf.

en Krydsild af Ræsonnementer, ^raw^ies.

1.80. Den enlige Passager (o: paa vognen)
ffjennemgik Undersøgelsens Krydsild fra

begge Sider af (j2iåQn.Schand.AE.46. en
livlig Krydsild af kritiske eller opmun- lo

trende Bemærkninger. ^øvP. C Tt/s/c. i 9^i.

11.87). -jafft, en. (til IL Kryds 8.i ell.

I. krydse 6.2; foræld.) mindre 8ejl8kib i kryds-

toldvæsenets tjeneste. D&E. -j'ærn, et. 1)

spec. (foræld.): kryds afjærn, der ved kanon-
støbning anvendtes som kernestøtte; grænse-
jærn. vSO. 2) se Krøsjærn. -kam, en.

(bygn.) kam (1.8.8), der dannes ved, at man
i begge de to stykker, der skal forbindes, gør
to trekantede udsnit, som støder sammen i 20

midten. Gnudtzm.Husb.122. -kappe, en.

(bygn.) kappe (8.10) i krydshvælving. Forkl
Murere.51. -kirtel, en. se Krøskirtel.
-klampe, en. ^ klampe med to horn, der
benyttes ved tilkastning afløbende gods. Funch.
MarO.I.164. Scheller.MarO. -knob, en.

f-knop. Bdding.VI.54. VSO.). ^ en slags

simpel knob (I.l), hvor tovene (linerne osv.)

løkkeformet krydser hinanden (jf. -knude^.
SøLex.(1808). Scheller.MarO. -knogle, en. 30

[2.5] (jf. Korsknogle; anat. ell. vet, nu næppe
br.) d. s. s. -ben. VSO. (u. Kryds 2). -knok-
kel: Viborg&Neerg.HB.18. VSO. MO.-knu-
de, en. (fagl.) d. s. s. -knob. ForklTømrere.
103. Fedders.FF.21. -kutter, en. (til II.

Kryds 3.i ell. I. krydse 6.2; foræld.) d. s. s.

Krydstoldkutter. Aller. III. 376. -la^t,
part. adj. se -lægge. -lam, adj. [2.5] (især
vet.) om (hus)dyr: lam over krydset. VSO.
D&E.jf KTydslamheå.LandbO.III.233. f
-lime, y. vbs. -tung, (jf. -finér; snedk.)
sammenlime (to ell. flere lag træ) med fibrene
korsvis (for at modvirke træets arbejden,
kastning). Opf3.^111.254. -line, en. (fagl.)
især i flt, om inderliner i krydstømme.
MøllH.III.441. FolitiE. Kosterbl. Ve 1 922.2.
sp.2. m -Isegge^ V. lægge paa kryds; især
m. h. t. arme. Font.LP.VII.91. (hun) kryds-
lægger Armene under Brystet. StellanBye.
LøgnensAnsigter.(1906).41. || især iperf.part. 50

brugt som adj. krydslagte BsLsmå. JLange.
MF.190. han stod . . med krydslagte Arme.
EFEw.NF.68. Daabsfad af Kobber med
tre krydslagte Fisk.Trap.^IX.429. (herald.:)
To Figurer af smal eller langagtig Type
kan være krydslagte 0: stillede som et lig-
gende Kors. PÉGrandjean.Eeraldik.(1919).
109. -lobende, part. adj. (1. br.) som lø-

ber, gaar (osv.) paa kryds. vAph.(1772.)III.
Krydsløbende Tougværk. VSO. Et Gulv 60

af Marmor sat sammen i uhyre krydslø-
bende Mønstre, jyjews.iilf. 55. krydslø-
bende Veje. D&E. -m-ast, en. {jf. -rejs-
ning osv. samt holl. kruismast) ^ den ag-
terste af de tre master paa et fuldrigget skib
(ell. paa 4-ma8tet bark ell. fuldskib den næst-

agterste) (Jf. Mesanmast^. Funch.MarO.II.
81. Ku8kJen8.S0m.li2.113.114. OscJens.KE.
73. -mejsel, en. ^ smal, dybthuggende
mejsel med æggen paa tværs af mejselens
bredde. Wagn.Tekn.196. Eannover.Tekn.209.
t -munk, en. [l.i] d. s. s. -broder. vAph.
(1759).1.281. -muskel, en. (i Krydse-.
Viborg&Neerg.EB.32). (vet.) i best. f., om
den brede brystmuskel hos hesten, der bl. a.

kan føre forlemmerne skiftevis over kors.

LandmB.II.19. -mærke, et. [I.2] (jf.
-streg; /. br.) kryds, sat som mærke (i bog
olgn.). MO. D&E. -naad, en. (sko.). Sko-
mageren. (1832).40 (se u. -syningj. -nar-
vet, adj. (fagl.) om skind: hvis narv er

smaariflet paa kryds og tværs. SvDahl.Ord-
bog f.Bogsamlere.(1919).63. FolitiE.Kosterbl.

^^U1925.3.8p.l. -nerve, en. [2.6] (vet.; jf.
-aare, -bens -nerve, -blodaare, -fletning
samt Korsnervej. Viborg &Neerg. EB. 48.
Landbo.III.686.

I. Krydsnings, en. ['krysnei]^] flt. -er.

{jf. ænyd. krydsing; vbs. til \ krydse; sml.

IL Kryds, Krydsende)
1) som vbs.; især i flg. anv.: f.l) til I.

krydse 2. Moth.K307.
|| (telef.) om saadan

anbringelse af en dobbeltlednings traade, at

disse med visse mellemrum bytter plads paa
isolatorstativerne. SaUXXllL178.

\\
(til I.

krydse 2.3^ ^ om besnøring med tovværk.

VSO. 1.2) til I. krydse 4; især om det for-
hold, at to (ell. flere) ting (fx. jærnbane-,
sporvejsskinner) krydses(jf.Diamant-, Gade-
krydsningj. VSO. (efter at synsnerverne) ere
traadte frem paa Hjernens nederste Flade,
finder en Krydsning af de to Nerver Sted.
Fanum.291. D&E.

||
(jærnb.) til I. krydse

4.2. Buchh.UE.95. Lokomotivføreren stu-

derede Sedlen. Rigtigt: Godstoget var en
halv Time forsinket. Han skulde have
mødt det i Hylke. Nu var Krydsningen
henlagt til Hasselager. Bønnelycke.L.39.

\\

(jf. I. krydse 4.3; telef.) om det forhold, at

en samtale ml. to parter bliver sammenblan-
det med ell. afbrudt af en samtale ml. to

andre parter. 1 .3) ^ til I. krydse 5 ; især
til I. krydse 6.1. *Da Vinden vendtes, | Da
var det ei vor Krydsning, som fortrød
mig. Oehl.EJ.36. Earboe.MarO. billedl:

hver Ministerforandring betyder . . ikke
Andet, end at Skibet under sin Kryds-
ning mod det uforrykkede Maal skal gjøre
et Slag. Goldschm.Ejl 11.317.

||
(nu næppe

br.) til I. krydse 6.2: det at være paa kryds-

togt, ved flittig Krydsning opbragte (han)
ald Fiendtligt, som hånd kunde overkom-
me. 5/aw^e.CArJ7.6-2^. VSO. jf.: *Vi saae,

at gaae til Seils Een Deel af Kongens
Flode . .

I
Den Øster-Søen sig til Kryds-

nings-To^ betroede. ChrFlensb.DM.il.
173. 1.4) (især biol.) til I. krydse 6, om
frembringelse af bastarder ell. blandinger (jf.
Indavl^, troer man at Rasen endnu kunde
forbedres, saa søger man at opnaae dette
ved Krydsning, eller Parring af forskel-
lige EaseT.Oluf8.Landoecon.426. For at
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undgaae Udartning har man foreslaaet Ka-
sernes Krydsning . . ved fremmede Yæå-
dere. Abildg.&Viborg.F.35. VSO. LandmB.
11.64. HavebrL.H6. enkelt krydsning,
se II. enkelt 2.2.

J| overf. Dampmaskinen
(opfindes) ved en Krysning af to tidligere

Opfindelser eller ETfsiTinger.VVed.M.62.
Irsk og nordisk Smag blandede Blod, og
af Krydsningen fremgik den Dragestil,

som vi er saa fortrolige med. GSchiltte.

FL.58.
2) konkr. 2.1) (if. bet. l.i slutn.) ^ om tov

olgn., som anvendes ved krydsning. Kryds-
ning . . paa en Tallierebs Knob. SøLex.
(1808). Scheller.MarO. 2.2) (jf. bet. U) om
hvad der fremkommer ved krydsning: ba-
stard.

\\
(især biol.) i egl. bet. Krydsninger-

nes (o: om høns) Æglægningsevne , der
kan være god, synes at aftage nok saa
meget fra Aar til Aar som Renracernes.
SaVXII.138.

II overf.: blanding(s-produkt).
som Forfatter maatte (han) virke paa det
danske Publikum som en Art Krysning
af Carl Bernhard og Lord Byron. FiZMwa.
VT.183. Ting der kan karakteriseres som
en Krydsning mellem moderne Kund-
skabstilegnelse og fri Fantasi, Myte. JF
Jens.(Aarbog f.Bogvenner.1920.20).

II. Krydsning, en. se Krøsning.
Krydsnings-, i ssgr., især 1. (jærnb.)

til I. Krydsning 1.2, fx. Krydsnings-for-
læggelse, -forlægning, -station. 2.

(lanabr.) til I. Krydsning 1.4, /bc. Kryds-
nings-afkom, -avl, -byg, -dyr, -hve-
de, -produkt, -sporskifte, et. [I.2]

(jærno.) sporskifte, hvor to spor krydser hin-

anden, og der er indlagt sporforbindelser,
som muliggør vognes overgang fra det ene
spor til det andet; engelsk sporskifte. Bane-
bygn.31. SaUXXII.55.
Kryds-og-tværs-Oparave, en. se u.

I. Kryds 3.4 slutn. f -omslag:, e*- ^- «• «•

Korsbaand 3 (jf. Krydsbaand S). PI.Vb1838.
"5. -opsyn, et. (til II. Kryds 3.i ell I.

rydse 5.2; foræld.) toldopsyn v. hj. af kryds-
toldfartøjer. S&B. D&H. -ord, et. i forb.
Krydsords-opgave, (1. br.) kryds-og-tværs-op-
gave. PoUlx^l928.Sønd.8.S'p.'3.

||
(sj.) ord, der

giver nøglen til en saadan opgave; stikord;

overf.: parole; valgsprog. Saa langt ud paa
Amager som det er muligt, er Krydsordet
i Stadens Kontorer. DagNyh.yil925.1.sp.l.
-pejling 9 en. .^ bestemmelse af et skibs

position V. hj. af to hinanden krydsende land-
pejlinger. SøkrigsA.(1752).112. SaVXVIII.
1040. -personale, et. (til IL Kryds 3.i

ell. 1. krydse 5.2; foræld.) personalet ved
krydstoldvæsenet. Larsen, -plov, en. (sj.;

især foræld.) primitiv plov, som i sin sim-
pleste form bestaar af to krydslagte træ-
stænger; todelt plov. Landbo.III.817. -pnls-
aare, en. [2.5] (vet, foræld.; jf. -blodaare
osv.). Viborg&Neerg.HB.44. VSO. -pnnkt,
et. (1. br.) punkt, hvor to linier (osv.) kryd-
ser ell. skærer hinanden; skæringspunkt. VSO.
D&H. -rejsning 9 en. ^ krydsmastens

rundholter og takkelage. Funch.MarO.II.81.
SaVXIV.787. -rem, en. Moth.K306.

\\

spec. (til I. Kjyds 2.6; nu sj.): rem i seletøj

(opholderem i hintertøj), der gaar over he-

stens kryds. vAph.(1759). VSO. D&H. -rim,
et. (metr.) rimform (rimslyngning), hvorved
en strofes 1. og 3. vers, 2. og 4. vers rimer
(efterformlen ab ab); krydsende rim. HBrix.
(Dania. VI. 51. 68). KMortensen. Ældre da.

10 versbygning.I.(1901).131. if.: Strofen be-
gynder . . som et almindelig krydsrimet
Vers. HBrix. (Dania. VI. 70). AOlr. (DgF.
VIII. 128). -ror9 et. (fagl.) korsformet
rørforgrenina. VareL.^660. Sal.''XX.712. 1

-schattering, en. (fagl.) d. s. s. -skrave- 1
ring. Xarsm. -sk at tering: DÆH. -sejl, ^
et. raasejl paa krydsma^en. Moth.Conv.
K230. ^øLex. (1808). 126. Sal.''XIX. 806.

jf Bardenfl.Søm. 1. 23. KuskJens.Søm. 113.

20 -skaaret9 part. adj. se -skære, -skifte,
et. (mur.) d. s. s. -forbandt. Stilart. 215.
(Trudsholm) har 1 m svære Munkestens-
mure i Krydsskifte. Trap.*VL460. -skrå-
Tering, en. (jf. -schattering, -skygning;
fagl.) billedlig fremstilling af skygge, skygge-

givning, i kobberstik, radering og tegning,

ved linieføring, hvor linierne skærer hinan-
den under stumpe ell. spidse vinkler. Sal.^

XXI. 647. -skrue, en. [2.2] ^ sh-ue i

30 forladegevær, der fastholder krydsets forreste

del, bladet (L2.4), til skæftet. MilTeknO.289.
Funch.MarO.II.81. -skygning, en. (fagl.)

d. s. s. -skravering. S&B. D&H. -skæj
et. (sj.) d. s. s. Korsskæg. han bar
skjæg som Napoleon lll.Schand.AE.349.
sa.lF.156. -skære, v. (tøm., snedk.) gen-
nemsave (opskære) træstammer (til planker
og brædder) parallelt med marvstraaleme
(saa det opskaarne træs bredflader staar vin-

4iO kelret paa aarringene). Kryds skæring.
Suenson.B.II.147. perf. part. brugt som adj.:

krydsskaaret Finer af Laburnum Træ.
Frem.1926127.11.31. -slag, et. (jf -tørn;

fagl.) snoning ell. omvikling (af tov, traad
olgn.) i to hinanden krydsende retninger,

(baandene) løbe tæt og mange Gange
om ethvert Laar for sig, giorde mange
Krydsslag omkring Knæet (o : paa en mu-
mie). Brunnich.(KSelskNyeSkr.IL340). SaU

50 XIII.51. -snit, et. om to hinanden kryd-
sende indsnit; korssnit{l). Blich.(1920).VIII.
182. gjøre et stort Krydssnit i Svulstens
Overflade. JPBlich.Chir.1.130. Citronerne
. . gives et Krydssnit i den ene Ende til

Midten. Lomh.H.53. -snor, en. (1. br.; jf.
-baand 1). (den, der pakker varer ind) veed
rigtig at anbinde Snoren, i Krydssnoer
eller enkelt Slag. KiøbmSyst.II.181. -spor,
et. (jæg.) spor af et dyr tværs over et tid-

60 ligere spor af samme dyr. VSO. D&H.
-spring, et. (1. br.) spring, hvorunder be-

nene krydses i luften (jf. -sving samt Kors-
spring;. VSO. D&H. Meyer.*(u. Entrechat j.

-stang, en.^ fastestang, som danner kryds-

mastens forlængelse (jf. -stænge samt Bo-
venkrydsstang). Moth.Conv.B1230. SøLex.
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(1808). Scheller.MarO. '»tex, en. (bogtr.)

(bly)8teg, som gaar paa tværs af miadel-

stegen. VSO. Sdmar?154. -stille, y. (især

som vhs. og i perf. part.; 1. br.) stille paa
kryds, paa tværs. Indenfor (ruden) skimtes

et Par krydsstillede Jærnstænger. Skjoldb.

A.48.
II
Krydsstilling, spec. i stilistikken

om en figur, hvor gentagne ell. samsvarende

ord ell. led i nabosætninger optræder i om-
vendt orden; chiasme. BTDahl.Da.Stillære.

(1889).40. -Stine, et. (if. -søm; haand-
arb.) d.s.s.Korssting. Moth.^K395. Eaandv.
50. t -stierne, en. ^j^Korsstierne; astr.)

d. s. s. I. Kryds 2. vAph.Nath.lV.521. VSO.
-stree, en. (1. br.) især i flt, om streger,

der (fx. i krydsskravering) krydser hinanden.

vAph.(1759). VSO. D&H. jf.: Sølvherreur
.. krydsstreget Bagkapsel. PoZi^tJE.jKb-

8terbU^hl924.1.sp.l.
||
(nu næppe br.) om

krydsmærker, ved regnskabernes revision
(gjorde man) en kryds -streg for hver
en rigtig befunden post. HoW.DNB. 715.

-strenget, adj. spec. J" om piano, hvor

de dybere tonende, overspundne strenge lig-

ger et stykke over og paa kryds af de

højere tonende. OpfB.^III.502. HjInstr.G.

-stængte-, i ssgr. ^ betegnende dele af et

fuldskibs rigning, som hører til ell. staar i

forbindelse med krydsstangen, fx. Kryds-
stænge- bar dun, -g ods, -saling, -stag-
(sejl), -vant, -æselhoved. jf.Bardenfl.
Søm.1.82. KuskJens.Søm.ll2f. samt S&B.
D&H. Scheller.MarO. f -STins, et. d. s. s.

-spring. vAph.(1759). VSO.IILK349. -sy-
ninSf en. (sko.) syning med krydssting.

VedKrydssyningen (Krydsnaahten)krydse
Traaderne sig saaledes at de ikke løbe gj en-
nem det samme Hul, men gaae ud over
de enkelte Dele, som man vil sammenføie.
Skomageren.(1832).40. -se, en. ^ søgang,
ved hvilken enkelte søer løber vinkelret paa
de øvrige, de Situationer, der kan opstaa
for Baksgasterne i en Fuldsejlsvending
med Kuling og 'KijdiSSø.KnudAnd.H.49.
-serm, en. (haandarb., nu 1. br.) søm, syet

med krydssting. VSO. PolitiE.Kosterbl.^l^

1924.2.sp.l. -tag;fat, en. en slags tagfat-
leg. HjLegeb.50(se u. I. krydse 3.i). -tap,
en. (tøm.) korsformet tilhugget tap, som an-
vendes ved indfatning (forlængelse) af tøm-
mer for at styre mod sidebevægelse paa begge
leder. Qnudtzm.Husb.120. -tog, et. 1) [l.i]

t korstog. LTid.1726.11.583. vAph.(1759).
2) (til II. Kryds 3.i ell. 1. krydse 5.2; nu
1. br.) d. s. s. -togt. LTid.1749.285. SøLex.
(1808). de aarlige Krydstog i Østersøen.
Molb.DH.IL367. D&H. billedl: (jeg) har
endnu ikke faaet den Mejerske rigtig at
se . . Jeg gjorde et Krydstog efter hende
med Doktoren. Hostr.FG.lsc. -togt, et.

(jf -tog 2, -tur; til II. Kryds 3.i cH.I.krydse
6.2; især ^) togt med (krigs)skib(e) uden
nogen bestemt havn som maal, under patrulje-
tjeneste osv. SøkrigsA.(1752).§696. Blich.
(1920).XIX.110. Harboe.MarO. sende et
Skib paa Krydstogt udfor YQvroLScheller.

MarO. billedl.: Krydstogter i Sprogenes
Verden og i Grammatikens Historie. VBrøn-
dal.Ordkla8serne.(1928). viir. -told-, i ssgr.

(emb., foræld.) i ssgr., der betegner nogen
ell. noget som hørende til ell. ind under kryds-
toldvæsenet, fx.: Kryds-told-assistent, -fart,

-fartøj, -flag, -inspektorat, -inspektør, -kut-

ter, -station, se Scheller.MarO. SaUXIV.788.
-toldvæsen, et. (til II. Kryds 3.i ell. I.

10 krydse 5.2; foræld.) afdeling af toldvæsenet

(ophævet 1903), som ved krydsning (langs ky-
sterne) skulde forsøge at hindre smugleri.

Fædrel.l846.sp.520. Instr.''^U1860. LovNr.
66^*U1903.§1. -top, en. ^ krydsmast;
isæ,r om den del af masten, der er over sa-

lingerne. R'6ding.VI.54. Funch.MarO.IL82.
KuskJens.Søm.113. || hertil Krydstops-gast.

D&H. Scheller.MarO. -tov, et. (fagl.) tov,

hvormed noget sammenbindes paa kryds (og
20 tværs); spec. (jf. I. krydse (2.3)^ ^ om tov,

hvormed noget krydses. SøLex.(1808). VSO.
MilTeknO.273. -traad, en. spec. (telef.)

om de udskiftelige ledningstraade, hvormed
man paa et krydsfelt tilvejebringer samtale-
forbindelserne, -trin, et. spec. (nu næppe
br.): „Kaldes i Jægersproget Hiortens
Trin, naar den med Bagfødderne træder
i Forføddernes Spor." VSO. -træ, et. 1)

(1. br.) stykke træ, som lægges paa tværs af
30 et andet; ogs. om to korslagte træstykker.

Krydstræ . . paa YmåneT.vAph.(1759).
VS0.III.K273. 2) t d. s. s. -holt 2. Moth.
K306. 3) se Krøstræ. -tur, en. 1) (1. br.)

d. s. s. -togt. Larsen. D&H. 2) (nu næppe
br.) navn paa en dans (jf. Kors-dans, -fir-

tvLT). OlufNiels.KH.205. f -t«j, et. om
(seletøj med) krydstømme. VSO. -tojle, en.

(især dial.) om (hver af) de hinanden kryd-
sende indertøjler. VSO. OrdbS.(bornh.).

40 - 1 j e 1 : Moth.K306. jf. Feilb. -tamme,
en. (fagl.) tømme (til tospand), hvis inder-
liner krydser hinanden (jf. -line, -tøj, -tøjlej.

Moth.K306. SaUXXL199. Feilb. -tom-
mer, et. (tøm.) 1) (1. br.) om tømmer(styk-
ker), der krydser hinanden. JFBergs.G.24.
CollO. 2) tømmer, som fremkommer ved, at

halvtømmer gennemskæres paa langs, vinkel-

ret paa det langsnit, hvormed halvtømmeret er

skaaret af heliømmeret. VSO. ForklTømrere.
50 23. Suenson.B.LL141. -torn, en. ^ om

tov(ende), der lægges krydsvis omkring noget

(jf. -slag^. Larsen. OscJens.KH.53. f -nrt,
en. {jf. æda. kryzæ yrt, pæon (Harp.Kr.79),
mnlkrucewort, <y. kreuzwurz, ew^r. cross-
wort samt Korsurt) navn paa forsk, plan-
ter, hvis blade er korsstillede. jf. vAph.(1759).
^(sj.) kors-snerre, Galium cruciata (L.)Scop.
VSO. -vej, en. (nu kun dial.) d. s. s. Kors-
vej 2. Moth.K306. Vi kom til en Kryds-

60 vei. Man betænkte sig, hvilken man skulde
vælge. Bagges.D V.X. 121 . Grundtv. Saxo.
1.55. Feilb. -vis, adv. (ænyd. d. s. (Da. Vi-

ser.); J/". korsvis; især O) saaledes, at der
dannes et kryds ell. (liggende) kors; paa
kryds. Pflug.DP.65. Kongen (slog) med
fladen af et sværd krydsviis paa dens

XI. Rentrykt 27/4 1929
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skuldre, som blev giordt til Ridder. H0Z6.
DNB.696. Her . . sidder en Araber med
Benene Krydsviis under sig. Tullin.II.94.

(hun) lagde hans Hænder krydsvis over
Brystet. Schand.AE.374. GSchuite.HD. 11.

(I (sj.) som adj. *Fra begges Hær fløy
Døden ud

|
I krydsviis Flugt paa tusend

hy8iSse'Pi[e.PHFrim.(PoetSaml.I.19). I| (sj.)

til II. Kryds 3.8. I fem Dage styreae (o

:

vandrede) de derefter krydsvis østpsia.Rørd. 10

F.239. -væsen, et. (til H. Kryds 3.i ell.

I. krydse 6.2; foræld.) d. s. s. -toldvæsen.
Cirk.^fslSSS. -ekse, en. (foræld, ell. dial.)

d. s. s. -hil. VSO. Krist.DS.II.307 (fra
Falster).

Kryft, en. se Krypt.
kryfte, v. fkrøfte. Moth.K330. Bietz.

360(skaansk). OrdbS.(sjæll.; krøvtej. Thor-
sen.l54(u. krifte^^. -ede. (jf. bornh. kråwta,
kramme, klemme, knuge (Esp.195. krævte. 20

AndNx.PE.L94), jy. krøjte (MDL. Feilb.);

af usikker oprindelse ; nu kun dial.) trykke,
klemme haardt olgn.; især: gnide (va-

sketøjet) mod baljens bund olgn., skrubbe,
vaske det i blød satte tøj lidt før den
eg 1. vask. vAph.(1759). Bietz.360. OrdbS.
(sjælL). jf. Thorsen.154 u. krifte.

Kryft-kirke, en. se Kryptkirke.
Kry-hed, en. ['kry-] (I br.) det at

være kry. SorøSaml.lI.192. Grundtv.E. V.I. v. 30

Cassell.Denfransk-tydskeKrig.I.(overs.l871).
72. Saaby.'

I. Krykke, en. ['krøga] jf.: „y lyder
ræt udi . . krykke." Æøz/s^'.^Pr. 50. fit. -r.

(cewy^i.krykke, glda. krycker (flt.) og krøcke,
krøcker, krocker (DgF.II.593-94), æda. i

ssg.krykkyman (seKrykkemandj, su.krycka,
no. krykke, mnt. krucke , ty. kriicke, eng.

crutch (oeng. crycc^; besl. m. H. Krage, I.

Krog; jf. IH. krykke) 40

1) om haandtag, underlag, der dannes af
et buet, gaffel- ell. T-formet stykke træ, jærn
ell. af to i form af et T ell. kors sammen-
føjede stykker træ, jærn; spec. i flg. anv.:
\a) (især dial.) om tværtræ, tværstykke,
tjenende som haandtag paa forsk, red-

skaber.
II
om haandtag paa skaftet af

skovl, spade olgn. Skaftet (paa spaden)
er forsynet med en Krykke. MR.1855.150.
En Plantestok er en 1^/2 Alen høi, tyk 50

Stok med en Krykke eller Haandtag, be-
staaende af en Tverpind paa den øvre
Ende. Andres. Klitf.293. Kalk.II.646(nord-
sjæll.). Kværnd. Feilb. || om haandtag paa
stok. D&H. Han havde fæstet sit Blik
paa Haandtaget af sin Stok, en massiv,
ciseleret Giildkrykke.Hjemmet.1913.523.
sp.l.

II
haandtaget til venstre haand

paa en le. JPFrahl.AC.58. VSO.(„IFyen'').
Kværnd. Feilb. OrdbS.(Falster). ^ aftage- €0

ligt haandtag paa skovsav, langsav
olgn. Funch.MarO.1.43. i,2) vinkel- ell.

T-dannet underlag for arbejdsstaal,
der føres med haanden (fx. ved drejning).
Wagn.Tekn.222. 1.3) Ja; (foræld.) klods,
der tjener som underlag for bøsse-

løbet, naar det afpudses udvendig med en
fil. MilTeknO. 1.4) ^ g affelformet staal-
arm, der bruges som underlag for
mindre kanoner. Harboe.MarO.333. Schel-

ler.MarO. 1.5) ^ indretning paa mindre
kanoner, hvortil den, der sigter og fyrer,

kan støtte sin skulder; skulderkrykke. SaU
XIV.790. 1.6) t indretning med en til støvle-

hælen passende udskæring, v. hj. af hvilken

støvler kan trækkes af; støvleknægt. Moth.
K376. VSO. 1.7) (dial.) den tap (stabel)

paa dørstolpen, hvorpaa døren be-
væger sig. Feilb. 1.8) to korsvis sam-
menføjede træstykker, ml. hvilke en
bjælke olgn. kan hvile (jf. I. Buk 2.3J. Efter-
at han havde aftegnet et Sted til Huset
. . saa reiste han først de to store Gafler el-

ler Krykker med en Tagbielke paa samme.
Reiser.III.464. jf. Savkrykke (o: savbuk).
Moth.S63.

II
nu især (^) om underlag til at

lægge storbommen ned paa, naar man ligger

til ankers. IdrætsB.1.368.

2) stok, stav, paa hvis øverste ende
der er et (buet) tværstykke (passende til

armhulen), brugt af halte, lamme personer

til at bevæge sig ved; ogs. undertiden (for-

æld.) d. s. s. Krykkestav. *Hun løb, som
hun var gal, bortkasted sine Krykker.
Holb.Paars.138. Skram kom sig saa vidt,

at hånd kunde kaste den ene Krykke.
EPont.(KSelskSkr.II.124). *Hun paa usik-

ker Fod
j
Ved Krykkens Hielp der søger

hen at vinde. Wess.92. *Jeg uden Kryk-
ker ei kan gaae,

|
Jeg uden Støtte knap

kan st2i2ie.PalM.VII.270. Panum.412. ofte

i forb. gaa med (Holb.Paars.130. Feilb.)

ell. (nu 1. br. i rigsspr.) paa (Moth.K376.
NordBrun. ET. 28. Blich. (1 920). XV. 233.
Kierk.V1.186), ved (Høysg.S.113. Feilb.)

krykker, (han) kom sig . . men maatte
i nogen Tid gaa paa Krykker. NatTid.^/

s

1929.Aft.9.sp.3. II
ordspr. (nu kun dial). Jo

krummere Træ, jo bedre Krykke. VSO.
III.K346. Jo krogere Træ, des bedre
Krykke; jo argere Skelm, des bedre
ljykke.SjællBond.186. || tU billedl. *din Hase-
halte Lykke

|
Slænger, Gud skee Lov I

sin Krykke. Wadsk.l4. *Naar først Kun-
sten gaaer paa Krykker,

|
Faaer man snart

paa Kassen (o: teatret) K2i2Ll. Heib.Poet.IX.
398. Notitsbøger fungerer som Krykker
for svigtende Hnkomiaelse.NicHolm.LA.36.
komme paa krykker, (71U næppe br.)

være ell. blive elendig, daarlig, forkert. *Hun
(o: en malkepige) regnet, at hun skulde
(købe) hampe-blaaer . .

|
Men . . krukken

brast i støkker,
|
Dend baadis buddikke

blef tom,
I

Dend regning kom paa kryk-
ker. Sort. (Saml Danske Vers.^ II. 1 05). jf.

Høysg.lPr.24(u. I. Klappe 2).

3) om redskab, der minder om en krykké(2)y

ell. som bestaar af en stang og et tværstykke

(jf.bet.l). 3.1) (fagl.) redskab, der be-

staar af en stang med et fladt tvær-
stykke (en plade) paa enden, fx. brugt

til at skrabe aske og slagger ud af ovne med

\\
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{ VSO.), til omrøring i baljer olgn. (JFBergs.

G.337. jf. Kalkkrykke;, til at hanke pla-

derne sammen med ved plettering (Wagn.
Tekn.167) olan. 3.2) f krumhøjet dreje-

staal med bred æg, brugt ved drejning af
endeflader. Moth.K3?6. 3.3) (herald., nu
næppe hr.) T-formet skjoldfigur (if.

Krykke-kors, -kryds, -snit;, en halvKrykke
i Vaaben. vAph.(1759)

med den djærveste Anstand. ThitJens,

KærlighedensKaahe. (1918). 112. || i videre

anv.'j dels: søge, ty (et sted hen), da Ku-
sinerne efter deres Mors Bortgang var
krykkede hen til de to ^Qstie. Bregend.
DN.120. du (kan) ikke mere krykke i

Ly bag din Mors Skjorter. ^a/y.J5.i4. en
Vipstjert krykker i Ly for en Høg. Thit

Jens.M..261. jf. Feilh.(u. kruk-i-ly), dels:

II. t Krykke, en. {ænyd. i forb. slaa lo krybe sammen p. gr. af angst, ydmyghed

(en) til krykke (Rævebog. 166), køre (en) ' " ' - '- tt.t_. /...o.^ t

til krykke, besejre, sv. f kryckia, stakkel

(Hellquist.EtymO. I. 358) ; jf. bornh. krok,

n., skranting, krøbling, no. kryk, m., stym-

per, krykjel, krumbøjet person, krykla, for-

krøblet træ, sv. dial. krykil, stakkel; til IV.

krykke og IL kruge (krukke)) stakkel; in-

valid; i forb. som slaa til krykke, slaa

fordærvet; slaa til krøbling, hvo som slaar

Præsten paa Huen at den falder paa Jor- 20 Knud endnu 1660 sad og krykkede med

olgn.; ogs.: krympe sig. JPJac.(1924).I.
298. (han) skulde ikke ha' noget skrevet.

Nej, det havde han aldrig brugt. Han
skulde ikke ha' noget af at staa og krykke
og krybe ved Disken (i butikken). Skjoldb.

MG.22. Feilb.(u. 2. krukke 2;. ||
sidde og

krykke, overf.: sidde haardt i det (økono-

misk), (svenskerne) afbrændte Knud Jen-
sens Gaard i Sejbæk lige til Grunden, saa

Familien i et Jordhus paa Tomten. Aa/y.
ES.270. Feilb.

Krykke-, i ssgr. (nu dial^_Kryk-j se

den, bliver høylig straffet; icke dismin
dre vide Rysserne saa subtil dermed at

omgaaes, at de tager Huen i Haanden,
og slaar Præsten til Krykke, sætter saa

Huen paa igien, og have de da ey syn-

det. Pflug.I)P.355.
in.krykke, v.['krøga] (krøkke.MDL.).

-ede. {jf. ty. kriicken; afl. af I. Krykke) 1)

(især dial.) bevæge sig ved hj. af kryk-
ker, krykkestav olgn., ell. (maaske delvis 30 „Magt og Rige",

|
Krykkegang ad smallen

til IV. krykke; bevæge sig langsomt ell. Sti\Thuborg.ViMennesker.(1917).10.'^o-nef

Kryk-rasp, -rygget;. især af I. Krykke (2)

(jf. dog Krykke-træ, -vorn samt krykryg-

get;, fx. (foruden de ndf. medtagne) : irykke-
dannet, -formet, -haandtag. -gang:, en.

(nu sj.) det at gaa med krykker. Langebek.
Lex.K360a. MO. billedl.: *Det er Slut med

besværligt. Moth.K376. Han krykker af

(„siges paa Morsø.**). 7S0. Lidt efter kom
gamle Abraham krykkende efter at have
lagt sidste Haand paa Herskabskuskens
Kørepels. EmilRasm. PB. 199. Franciska
faar en omvendt Kost under Armen og
krykker ud.Fleuron.K0.134. Feilb. (u. 2.

krykke og 2. krukke 2). 2) f (jf. dog Feilb

en. (nu næppe br.) kone, der gaar med kryk-

ker ell. krykkestok (jf. -kælling, -moderj.
Moth.E376. VSO. -korsi, et. [1.3.3] (jf.

-kryds; især herald.) dels om kors af T-form;
antoniuskors ; dels om kors, hvis arme alle

har T-form. VSO. MO. PBGrandjean.He-
raldik.(1919).163. f -kryds, et. [1.3.8] d. s.

vAph.(1759). VSO. -kælling:, en. (nu
w. kryltesj binde et dyrs ell. et menne- 40 næppe br.) gammel kone, der gaar med
skes lemmer parvis sammen (saa at de

kommer til at ligne en krykke (1.1.s);, krykke
s\m. Moth.K376. VSO.

IV. krykke, v. (^krakke. VSO.(jy.).
MDL. Feilb.(u. 2. krukke);, -ede. {vistnok

hesl. m. II. kruge (krukke) og II. Eo-ykke;
sml. glda. kræghe, krybe, fsv. kråka, no.

kreka samt u. Kryle; dial. \\ undertiden van-
skelig at skelne fra III. krykke (1)) krumme

krykker ell. krykkestok (jf. -kone;. Moth.
K376. VSO. MO. -lammelse, en. (med.)
lammelse af nogle af armens nerver, opstaaet

ved krykkens tryk i armhulen. Sal.'^XIV.

790. -mand, en. {æda. krykkyman; jf.
-kone, -kælling; nu næppe br.) mand, der

gaar med krykker ell. krykkestok. Moth.K
376. VSO. jf. SaVXVl. 522. -moder,
en. (nu næppe br.) d. s. s. -kone. *en

ryggen; indtage en krumbøjet stilling; 50 gammel tandløs Krykkemo'er.Æ^aaZwwcZ.^P.
gaa ell. staa, sidde krumbøjet, kroget;
krybe sammen (p. gr. af kulde, blæst olgn.);

ofte i forb. w?. sammen: krybe sammen ell.

(m. flt.-subj.) krybe tæt ind til hinanden.
Moth.K366. jeg skal ikke mere efterstræbe
dig, stakkels Morten (o: harejl Jeg sidder
selv og krøkker i mit forborgne Leje.
Blich.(1920).XI.205. en Klynge Træer . .

staar og krykker i Vestenvinden.^flfe/.SF.

snit, et. [I.3.3] (herald.) deling af skjol-

det paa skraa ved en række arme af kryk-

kekors. Aller.III.378. -stav, en. (jf. 'Stok;

nu 1. br.) (støtte)stok med et tværstykke for-

oven som haandtag (brugt af ældre, svage-

lige personer); ogs. d. s. s. I. Krykke 2. *Med
puklet Ryg og Krykkestav . .

|
Jeg fandt

en Qvinde sidde. Oehl.ND.220. der stod
en lille kroget Skikkelse i sort Bjert

IV.537. en halv Snes forkomne Menne- 60 mandsdragt for mine Øine, med en Kryk-
sker . . krykkede sammen i Hjørnet ved
Ysia.henhuset.JVJens.NH.218. hun kryk-
kede sammen, gjorde sig saa lille som
mulig. ThitJens.M.108. Feilb.(u.2.kTnkke 1).

refl. : de (sidder) og krykker sig op til hin-
anden som smaa Fugleunger og fryser

kestav under Armen. Ing.VS.1.22. billedl:

*Grav op det Pund, du spildte før I
|
Kast

bort din Ladheds Krykkestave IP^ow^.JJ.^^.

-stodder, en. (nu næppe hr.) tigger, der
gaar med krykker. VSO. -stok, en. d. s. s.

-stav. *Da stod i Hallen inde I Ved knud-
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ret Krykkestok | En saare gammel Qvinde.
Oelil.NQ.75. HCAnd.V.63. JPJac.1.269.
Drachm.EO.19.5. -tap, en. [I.l] smede-
jærnstap (til svære træaksler) af form som
et T (dobbelt krykketap) ell. en ret vinkel

(enkelt krykketap). SaUXIV.791. f -træ,
et. (til IV. krykke; y/'.Krympel, Krøb(b)el-
træ^ træ, som ikke vokser sig højt; dværg-
træ olgn. Moth.K366. Langeoek.Lex.K360a.
-vorn, adj. {til IV. krykke; sml. bomh.
krokurijn, svagelig, skrantende; dial.) til-

bøjelig til at krybe sammen. Sødalen, som
krykkevornt og mageligt havde lagt sig

tilrette nede ved Kærene og Engene. -6re-

gend.PG.72.
Kryk-rasp, en. (til I. Krykke 1; nu

næppe br.) ^ krum rasp til glatning af
pibe- og ladestokrenden. MilTeknO. -ryg-

f:et, adj.(krøk', VSO.). (fiZ IV.krykke; sml
ruk-, krogrygget; nu kun dial.) krum-,

krog- ell. pukkelrygget. Moth.K366. VSO.
MDL.(u. krøkke^. Feilb.(u. krukrygget/
Kryl, en. se 1. Krølle.
Kryle, en. (ænyd. kryle og krylle (PJ

Colding. Didionarium. (1626). YSf ) , skjul;

vistnok a/l. af f kryle, gaa meget langsomt
(Moth. K375)

, jf. ænyd. planet -kryilende,
omvandrende, sv. dial. krylla, krybe, vrimle,

krylas i hop, krybe sammen, lign. dannelse
som SV. kråla, krybe, vrimle, jf. krejle; sml.

I. gryle og IV. Itrykke; grundbet. vel: hvad
man maa krybe (ind) i; dial.) om sted, der
er meget snævert, fx. om lille hus, hytte,

snævert hul, snæver passage, snæver seng,

fuglerede olgn. Moth.K376. VSO. MDL.
Bønderne graver sig Kryler fra deres
Husdør gennem Driverne (o: snedriverne)
hen til Nøsset.JVJens.FD.117. Feilb.

Kryl-kop, Krylle, krylle, kryl-
let, se Krølkop, I. Krølle, III. krølle, krøllet.

Krylt, subst. (ogs. Krylter. Rørd.Vi.l78.
JVJens.HF. 69. ThitJens.M.285. Krylten.

NJeppesen. HH. 123. Kryitem (Kryltren).

Blich.(1833).VII.92. Feilb.). ivbs. tiljy.kryl-

te (Feilb.), kryltre (Feilb. u. krylte^, komme
sig af sygdom, ogs.: gaa daarligt og lang-
somt, ænyd. krylte, krybe (af sted), vel afl.

af det u. Kryle nævnte verbum; jf. no. dial.

krylt, puklet person ; dial. (jy.)) i forb. kom-
me til krylt, komme til kræfter efter syg-

dom, komme paa fode efter daarlig økono-
misk stilling olgn.; komme til hægterne; komme
sig. MDL. (hesten) havde ikke kunnet ta'

mod anden Føde end den, man tylled' det
i Halsen gjennem en trepægls Flaske, ind-
til det gjennem en Vidunderkur . . var
kommen til Krylt ig]en.Aakj.VF.100. *0m-
sider kom jeg igen til Krylt, | fik væltet
af mig min Armodsbylt.sa.Z7^.74. Atter
vandrer (øen Thorø) i et Hundrede Aar 60

fra Haand til Haand, men maa være kom-
men til Krylt igen da den i 1905 sælges
af Staten ved Auktion for 21,000 Kr. Achton
Friis.DØ.II.231.

I. Krymp, et ell. (dial.) en (VSO. (u.
Krympe). Feilb.). [krøm'6] ki^m^.Høysg.

AG.35. jf. Feilb. vbs. til II. krympe. 1) (nu
sj.) det at krympe, vride sig; især om den
enkelte bevægelse. Høysg.AG. 3.5. *du (o:

Athene) sprang uden Kvindenøds Vridning
og Krymp |

frem af Zeus' . . Pande. Thor
La.(StSprO.Nr.85.25). 2) (jf. II. krympe 1.4;

dial.) mangel ell.knaphed, kniberi. VSO.
(„i Randers-Egnen"). Feilb. II. Kr3rmp,
en. se I. Krympe. I. Krympe, en ell.

io et (Feilb.). ^Kiymp, en. Høysg.AG.35. jf.
Feilb. Krimp. Feilb. se ogs. u. bet. 1 og 2).

flt. -r (i bet. 1: Moth.K366). {ænyd. krympe;
til II. krympe; nu kun dial.) I) om rynke,
fold olgn. Moth.K366. der (var) ikke . .

saa meget som et Gran af Rimp eller
Krimp at opdage ved et eneste Sting.
Bregend.MAG.60. 2) d. s. s. I. Klrampe 1.

Høysg.AG.35. VSO.(jy.). De to Piger var
bleven ganske stive af Rædsel. Lillepi-

20 gen havde faaet Krimp i Benene deraf.
£regend.DN.145. Thorsen.155. 3) {jf. ænyd.
krempen; vel fra ty. krimp(en), krimpf(e),
navn paa et (forældet) kortspil, jf. Ao/i.krimp,
eng. crimp; sml. ogs. I. Krølle 4; bomh.) i

kortspil som marriage olgn.: regnskab be-

staaende af (4) parallelle streger indehol-
dende et vist antal points for hvert parti
(det parti, som først faar sine points slet-

tet, har vundet). „Hvad er det, I spiller

30 derhenne, Go'venner?" — spurgte Bon-
den. „„Femten"," — lød Svaret. 3^anskee
jeg kan faae en Actie med?— Hvor høit
gjelder „Kirympen"?" „Brændeviin rundt."
DickSelvtægt iØstersøen.(1845).132. Esp.453.

II. krympe, v. ['krømfea] (tidligere ogs.

undertiden skrevet krømpe. Holb.Vgs.IV.8.
Prahl.ST.1.50. — dial. krimpe. Feilb. — nu
kun dial. krumpe. Moth.K366. OrdbS.(sjæll.).

sml. indkrumpe^. -ede. vbs. -ning (Moth.K
40 367.MB.1840.28. Wagn.Tekn.268. Hannover.

Tekn.299) ell. f -else (Moth.K367. JPPrahl.
AC.42. VSO.), jf. I. Kirmp. {ænyd. krympe,
krømpe, krumpe, ^Zaa. krømpæ (og part.

krumpen^, cecia. krympæ , sv. krympa, no.

krympe (dial. ogs. krumpa.), jf. oldn. kreppa,
wn<. krimpen, oR krimpfan; besl. m.l-U.
Krampe, II. krap, II. krum; sml. I. Krym-
pe, Krymp el, Krympling, Krympten samt
skrumpe || opr. to forsk, verber, et svagtbøjet,

50 trans., og et stærJdbøjet (sadledes endnu i

dial., se Feilb.), intr.; jf. krumpen)
1) intr. l.i) (nu næppe br.) om legemsdel:

d. s. s. bet. 3.1. *Naar man lidt er klavret
op,

I
Krymper Kroppen, mister Kræfter,

|

Døer og ender Livets Lob. Stub.135. Hu-
den krymper sammen af Kulde. VSO.
*De smukke Ringe (o: af en sønderhugget
slange) alle sig i Sandet skjød, I

Vredslange) alle sig i sandet skjød,
|
vrea sig

o^ krymped sammen. Aarestr.SS.V.180. ||

btlledl, om hjerte, sjæl (jf. u. bet. 3.1 og s).

hans hele Sjæl krympede ind under
Erindringer. Goldschm.lV.254. \.2)(sj.uden

for dial.) d. s. s. bet 3.2. Feilb. jf : Jorden
skal ikke længer ligne, en uraaadelig Fugle-
rede, overvrimlet af jammerlige Skabnin-
ger, der krymper om hver paa sin Ligge-
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S
lads i ubegavede Vendinger. Lambek.
dagligdagen (1914).81. 1.3) om stof (især

tøj): trække sig sammen (egl i smaaryn-
ker); faa mindre omfang; svinde ind;
krybe (4.8). Klædet krymper, naar det
lægges i Vand. VSO. (uldne kantebaand)
maa først være skoldede i kogende Vand,
da de ellers krympe.VortHj.Ilil.121. Wire
er meget billigere end Tovværk af sam-
me Styrke, kan bedre modstaa Skamfiling,

strækker og krymper ikke synderlig og
tager mindre Vindfang. KuskJens.Søm.B,

II
krympe ind ell. (nu næppe br.) sam-

men, d. s. klædet krymper må.Moth.K
367. Læderet krymper sammen. 750. Tøiet
krymper ind, dersom det hænger længere
i den fugtige Luft. VSO. Feilb.II.18. 1.4)

(vist til krympe sig ved (se u. bet. 8.8J; jf.
o^rs. )*2/.krympen, paaholdende(MDL. Feilb.)

;

diat.J være paaholdende, karrig ell.

sparsommelig. Maleriet var stort, og
Man maatte tilstaae, han (d : maleren) havde
ikke krympet med Farverne. Blich.(1920).

IX.98. Feilb.

2) trans. (jf. ogs. bet. S): bøje, krumme,
trække sammen olgn. 2.1) (nunæppe br.)

m. h. t. legemsdel : trække sammen; kon-
trahere; m. h. t. hud olgn.: rynke. Vorde
Mands Lemmer lydte (o: lider de skade),

og vorde dog noget nyttige, saa at hånd
kand baade krympe og rekke dem. DL.
6—7—4(efterJyLov.3.26). At krympe 'Næ-
sen. Langebek.Lex.K360c. Han krympede
sine tykke Bryn over sit bistre Aasyn.
Blich.(1920).1.72. jf. bet.S.3'. *naar det giel-

der om at tvinge eget Sind,
| Saa stritter

man imod, saa krymper man sit Skind.
Anti-Spectator.109. Det krymper (nu:
snerper^ Munden sammen. FSO. Mager-
hed krymper Huden sammen, smst. 2.2)

(sj.) m. h. t. person: krumbøje ell. faa til

at vride sig (i smerte olgn.). *Gjør Pinen
kort, som krymper | Den halvforbrændte
Stymper (o: en myg);

\ Tryk ham i Luen
indl Aarestr.SS.IIJ.207. Den, heele Verden
var for Trang, maae krympe sig sammen
eller lade sig krympe sammen i det
Hul i Jorden, man vil unde den. Biehl.
DQ.IV.10.

II (jf. bet. 3.3j upers. rimeliffvis
har det . . krympet den ærekære Yngling
at skulle modtage Hjælp af „de kære Ye\-
yndeTe*'.EHennchs.VH.17. 2.3) m. h. t.ting
(især tøj); dels (nu 1. br.): rynke, krølle
sammen; dels (især fagl): faa til at
trække sig sammen, formindske sit
omfang (og blive tættere); spec.om de-
katering. krympe Islæde. Moth.K366. Tag
Oxekallun krymp det i sydehedt Vand.
Kogeb.(1710).102. VSO. Hans Fingre krym-
pede Lagnet. OBung.P.202. Tøj krympes
for derved at bringes til at krybe . . saa
meget, at det ved senere Behandling, Vask
o. 1. ikke har Tilbøjelighed til at krybe
jderligeTe. E:ag.VI.412. (dette vaskemiddel)
krymper ikke JJldtøiet Ekstrabl.^yi9l922.
Lsp.l. krympe sammen ell.-\ ind(Moth.

X366. VSO.), d. 8. Moth.K367. (da den dø-
ende) paa Slutningen med Neglene krym-
pede Lagenet sammen, da sagde han til

mig: „vær Richard tro I** Bagger. II. 188.

2.4) <8» om paasætning af metalring
olgn. paa en anden metaldel: paasætte
(ringen) i varm tilstand, saaledes at den, naar
den ved afkøling trækker sig sammen, kom-
mer til at sidde fast; især i forb. krym-

iope fast (jf.i2iSt\!irymve. E.aandv.254) ell.

paa ^^7. paakrympej. Wagn.Tekn.261. Om-
drejningen (paa en boremaskine) besørges
af to Tandhjul, der er „krympede" last

paa Røret, idet dette i begge Ender er
tilspidset ganske lidt. IIaandv.227. han
(samlede) Kanonen af flere smedede Rør,
krympede uden om hverandre. OpfB.UI.
145.

3) reft. ell. (i sa. bet; nu 1. br.) ipass. 3.1)

20 CP ow legem(s-del): krumme sig ell. trække
sig sammen (især: i krampe ell.p.gr.af
smerte; jf. bet. l.ij. *Hvor krymper sig de
giennemborte Hænder (0: den korsfæstedes).
Bagges.IV.173. (hun) græd, saa hendes Le-
geme krympedes under Graaden.ÆJÆnc^s.
TM.104. (han) følte Hovedhuden krympes.
FrNygaard.SS.86. I Mangel af Fødder,
har Sneglen faaet 2de store musculeuse
Huuder, somkandstrække sigud og krym-

30 p es igien tilsamm e n.iTid.i 758.555.
Il
om

hiertet (jf. u. bet. 3.8^ *Dit Hjærte krym-
pes i de sidste Slag;

| Det sér jeg grandt.
Grundtv.PS.II.202. *Min Fod er træt, min
Pande hed, | Mit Hjerte krymper sig.

Drachm.D.57. (sj.) upers.: *det krymper
sig sart i dit Bryst. EansEenriksen.NyVår.
(1906).19. 3.2) om levende væsen (jf. bet. 3.3;:

krumme sig sammen ell. vride sig, især:
i krampe ell. p. gr. af smerte (jf. bet. I.2).

40 Moth.E366. *Ormen krymper I Sig, naar
man træder den. Oehl.VI.87. Afgrundenes
Skrig er over deres Hoveder og de krympe
sig i Rædsel og Elende. JPJac.1.83. Han
var ikke død endnu; han krympede sig
. . da En satte Hælen paa hsim.Drachm.
VD.317. de unge Mænd . . ligger ved Il-

den og krymper sig af Hede paa den ene
Side og Kulde paa den anden. JVJen8.Br.
15. H om forb. som krympe og krænge

50 sig se H. krænge 1.2.
||
(nu især dial) i forb.

w. sammen, krympe si,

D&H. OrdbS.(Falster).
sammen aiKulde.
(^3-) * forb. m. an-

dre adv. Hun skreeg siet ikke (ved pryg-
lene) men krympede sig bare op med
hele Underkroppen. Winth.VIII.259. et
Dødningehoved, mellem hvis Tandrader en
Orm krymjjede sig frem. SMich.Dø.37.
3.3) videre (billedl.) anv. af bet. 3.2 1|

(nu kun
bibl.) tvinge sig; ydmyge sig. de Uret-

60 færdige krympede sig (Buhl: blev kuede^
af Frygt for h2im.lMakk.3.6. *Hvad ægte er
og godt

I
Sig krymper selv og bøjer;

|
For

hvad sig selv ophøjer | Med Skade følger
^i^ot.Qrundtv.SS.II1.520.\\lS} plages, Ude
haardt under noget; pines; vaande sig;
ogs.: være i sindsoprør; være opfyldt af
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undertrykt harme olgn. Holb.Skiemf.02r.

•jeg har min Himmel fundet.
|
Jeg krym-

pes ikke længer
|
I dette Støv. Oehl.EA.

320. *Grev Geert hen over Folket bruser
. .

I
Da krymper sig i lønlig Harme

|
Det

haardt betrængte Lsmå. Blich.(1920).IV.
166. Jeg læner Panden mod Ruden, min
lille Sjæl krymper sig i Livsleåe. Buchh.
TJH.15. i forh. m. præp. for (Lund.ED.144)
ell. (nu) under: begyndte han nogen-
sinde at krympe sig under Byrden af sine

møisomme Forretninger . . da forøgede
hun ei nogensinde hans Sindsuroe ved
qvindelig Klynken. Mall.SgH.274. under-
tiden maatte vor stolte uafhængige Sjæl
krympe sig under den Medfart, som vort
Legeme var for haardført til at krympe
sig under. Drachm.SS.40. (nu næppe br.) i

forb. m. præp. v e d , m. overgang til flg. grup-
pe: mine Tilhørere (maa) ikke . . krympe
sig ved, at jeg snakker saa vidt og bredt
om en Begivenhed af det Slags. Blich.III.

659. (jeg) maa krympe mig ved, at der
er Noget, jeg vil . . med hele min Liden-
skab, men kan ikke. Kierk.VI.323. \\ være
uvillig, utilbøjelig (til); vige tilbage
(for); trykke sig, kvie sig, ømme sig
(ved). Moth.K336. *„jeg forstaaer hvad det
har at betyde,

|
Naar først Opsettelser en

Elsker foreslaaer."
|
„Jeg aabenbare maa

hvorfore jeg mig krymper." Tress.i!8. Her-
ren byder ham, atter at gaae til Pharao;
men Moses krymper sig. Balle.Bib.L110.
Blich.IV.456. især i forb. m. ved ell. (nu
kun dial.) for (Mall.SgH.60. Grundtv.TJdv.
LV.436. Kierk.IX.75. OrdbS.(Lyø)) ell (nu
kun dial.) over (Holb.Ep.ILI.él. Feilb.) til

nærmere angivelse (nu næsten kun v. hi. af
en inf. ell. B.t-sætn., sjældnere et vbs.) af det,

man er uvillig til. Holb. Paars. 289. *den,
som doven krymper sig ved Møie. JH
Smidth.Haver.288. han lå-ymper sig ved
Tilst2iSielsen.Kierk.X.136. Han krymper sig
ikke ved at gøre sig selv til Spion. SMich.
L.68. jf.: Det gaar med en Deel af vore
Kiøbmænd . . som med dem, der have været
saa længe vandte til et Fængsel, at de
krømpe sig ved, naar man vil lade dem
løs igien. Holb.(KbhSaml.L192). 3.4) (nu
1. br.) om ting (især tøj) : d. s. s. bet. 1.3. de
Remme, hvori Tornøsterne bæres . . krym-
per sig under Soldatens Arm, gnaver ham.
MR.1808.361. Kraven . . begyndte at krym-
ge sig i fugtige Folder. Qjel.M.431. Tøjet
ar krympet sig i Yåsk. D&H. Hannover.

Tekstil.L48. ||t krympe sig ind, d. s.

VSO.
4) part. brugt som adj. 4.1) O præs. part.

brugt som adj. || til bet. I.1-2 ell. 3.1-2. jeg
blev (p. gr. af tandpine) en krympende
Orm, med Krydderpose og spansk Flue.
HCAnd.VLn.305. (haren) strakte krym-
pende de saarede Bagben fra sig. Drachm.
UB.295.

II
til bet. I.3 ell. 3.4. Der kom et nyt

Lyn — kun som et Strejf af Hvidt ned-
over Birkenes krympende høY.Bang.SF.

60. 4.2) perf. part. brugt som adj. || til bet.

2.1 (ell. 1.1, 3.1). *Saa mægtig var Aanden
(o: Ewalds)

\
Skjønt lukt i sit Fængsel, i

Smertens krympede Lemmer . Blich.(1920).
IV.131. hun (fødte) et stakkels Pus med
gulykTympetRvLd.EChristians.0.1.311.

|| (nu
sj.) til bet. 1.2, 2.2 ell. 3.2 (jf. forkrympet (u.

forkrympe^ samt krumpen^. *en gusten,
krympet Qvinde. Trojel.lI.LXv. j| til bet. 2.3

10 ell. 1.3, 3.4 (jf. forkrympet u. forkrympe).
*Igennem Luftens bløde Dunkelhed . .

|

segnede langsomt og langmodigt ned
j

de fugtige Blades Duft og krympede Guld.
Rimest.LA.35. *flængede Sky'r

|
brødes i

krympede Former
|
som Urtidens van-

skabte Dyr. Ejnar Thomsen. Sagn og sandt.

(1923). 56. jf.: de dyppede deres sol-
krympede Skjolde i Va.ndet.JOlr.SD.
LV.26. især (fagl.; til bet. 2.3^ om tøj, spec:

20 dekateret. vore beste Kiær . . ere alt for
gode til at lade sig overstencke, tilmed
er den Kiole jeg har paa icke krømpet.
Holb.Vgs.IV.8. Alle Slags Fedt-Pletter at

tage af krympet Klæde. CVarg.Farve-Bog.
(1773).33. Heib.Poet.LL.360. Ludv.
Krympe -evne, en. [H.Ls, 3.4] (jf.

-kraft; fagl.) den egenskab hos klæde olgn.

stoffer, at det kryber ind i fugtighed. Han-
nover. Tekstil.L48. -fri, adj. fkrymp-. MB.

30 1850.65. Larsen), (fagl.) som ikke krymper
(1.3). D&H.IL634. -knude, en. ('Krymp-.
VSO. u. Krympe 1). [1.2] (dial) d. s. s.

Krampeknude (2). Thorsen.155. jf. Feilb.IL.

288(u. krampeknude^. -kraft, en. [II.1.8,

3.4] (nu næppe br.) d. s. s. -evne, ell den
egenskab hos (uld)haar olgn., at de danner
et fast, sammenhængende lag under paavirk-
ning af tryk, varme og fugtighed. Olufs.
Landoecon.441. Abildg& Viborg.F.lO.

t H-rympel, en. flt. krympler. (jf. oldn40

kryppill, krøbling, mht. kriimpel; til H. M
krympe; sml. I. Krøb(b)el, Krympling samt
Krykke-, Krøb(b)eltræ) forkrøblet træ.
(krattet) bestaaer blot af Purl og Krym-
pler. Olufs.DB.313.
Krympe-muskel, en. [n.2.i] (nu

næppe br.) muskel, der er anbragt i væggen
om et kanalformet hulrum og ved sin sam-
mentrækning kan forsnævre dette (Constric-

50 tor). Myol.(1791).138.
krymp-fri, -knade, se krympe-fri,

-knude.
Krympling, en. flt. -e(r). {sv. krymp-

ling, jf. oldn.. krypiplingTf eng. crumpling,
vantrivning, rynket æble; til Krympel ell.

n. krympe; nu næppe br.) person, dyr
ell. plante, der er forkrøblet ell. van-
treven; krøbling; vantrivning; ogs.un-
dertiden om altfor underdanig ell smigrende,

60 „krybende" person. Moth.K367. Mistbænke
og Drivehuse, hvilke man . . kun skulde
bruge til de udenlandske sygelige Krymp-
linger. Rahb. Tilsk. 1798. 820. Giække og
Krymplinge ere de, hvorpaa I sætte Priis.

smst.1801.295. *Hvert ædelt Dyr bør hel-

ler Mangel lide, |
End sig, som nedrig

I
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Krympling (o: om en kaalorm)^ snoe og
vride. TodeJ.321. 8a.M.236. i parodi :*Vige\

vær stolt af dit Værd 1 men tro ej Krymp-
lingens Skvalder, |

Gift han sprudler af

Svælg, Gift er det hyklede Bxyk.Hostr.

(Studenterkom.97).
Krymp-maal, et. maal, der an-

giver forskellen ml. indvendig og udvendig

diameter hos de to genstande, der skal sam-

menføjes ved krympning (se II. krympe 2a);

skrumjymaal. Hannover.Tekn.299.

t li.ryinpten, en. {vel sammenblanding

afIL krympe og no. krymta, klemme, kryste;

sj.) i forb. uden krympten, uden at

krympe sig (3.2-8). *Som en Febricitant, naar
Heden heftigst er,

|
Man uden Pine fast

og krympten ligge seer, | Han ej udøs et

Suk, er taalig, ikke klynker. Holb.Metam.
65. Andre nyde Rang og Titel ved deres
egen Ansøgning og ublueRaaben. Dem bør
ogsaa andre Undersaattere uden Krymp-
ten vige for udi Gang og Sæde. sa.NF.

(1728).11.129.
krynne, v. se kronne.
Kryolit, en. [kryo'M] flt. næppe br.

{dannet (1799 af den danske veterinær P. C.

Abildgaard) af gr. kryos, is, og lithos, sten;

smit. Issten 1; især mineral.) mineral (af
en halvklar, hvid farve), bestaaende af
fluor, aluminium og natrium (især fore-

kommende i Grønland og anvendt til frem-
stilling af soda, kryolitglas m. m.). Tychsen.

A.I.13. Uss.AlmGeol.l2. Christ.Kemi.70.
||

hertil: Kryolit-brud, -glas (mælkeglas, der er

farvet uigennemsigtigt hvidt ved tilsætning

af kryolit. SaUXl'V.792), -industri, -mine ofl.

t iipyppel-hoTed, et (Sort.(Nyerup
Rahb.lV.69)) ell. -kop, en (En troværdig
Discipels Nattetanker. (1 771). 32). fKrippel-

hoved, Krip(p)el-kop. Sort.(Thott4H533.1).
VSO.) {fra nt. kribbelkop; til krible; jf.

t kripkop i sa. bet. (Moth.K348), fra nt.

kribbkop) hidsig, opfarende person.
Krypt, en. [kryb^?, ogs. krøhd] (nu

1. br. Krypte. Heib.Pros.IX.214. "ADJørg.I.
17. Frmels.KR.Il.435. f Kryft. Moth.K376.
VSO.). flt. -er. {sv. krypta, no. krypt, ty.

krypte osv.; gennem lat. erypta afgr. krypte,
til kryptein, skjule (jf. II. apokryf;; egl. sa.

ord som Grotte; jf. ogs. u. Kraftkirke og
I. Grøft) 1) et under jorden (under en
bygning) indrettet rum; især om et un-
der enkirke indrettet (sædvanligvis over-
hvælvet) kapelrum (jf.Kælderkirke). et
underjordisk Observatorium . . bestaaende
af fem Crypter eller underjordiske Kamre.
Heib.Pros.lX.179. de gamle Skeletter i

Kryptens Kister. SMich.S.199. Stilart.121.
*I Kælderens Krypter— dér ligger et Fad.
AaBerntsen.Digte.(1917).47. \\fDbilledl.*åen
levende Elv (er)

|
gemt og begravet

|
i

Dalførets lysarme Krypt. Schand. Lyriske
Portrætter.(1898).49. Der fødtes af hans
Sjæls Krypter en Sørgmodighed. Jør^.LT.
161. *din dunkle Krypt ånder evigheds-
dybt,

I
uforanderlig sødt, Orkidé. Børd.

AfroditesBoldspil(1920).28. 2) (anat.) om
simpel rørformet kirtel ell. dennes nær-
mest overfladen liggende del; ogs. om andre
hulheder af lign. art. en af mange Crypter
sammensat firekantet K\erte\. PhysBibl.I.
304. smst.291. (fra fosteraarehindens, Cho-
rions) Overflade vokser Trævler frem, der
skyder sig ind i Gruber i Børens Slim-
hinde, de saakaldte Krypter.LandbO.il.

10 251. Krypt-kirke, en. (f Kryft-. Moth.
K376. VSO.). Ci/*. Kraftkirke; fagl.) krypt
(brugt som kirke, kapel). Ing.EM.II.210.
Blich.(1920).XX.98. Aller.IIL378.

Krysantemuiii , en. [kry'sanOda-
mom] flt. d. s. ell. krysantemer [kry'san(')cZ9-

mar, dagl. ogs. krysan 'te'marl (N^Møll. VLitt.

1.18. Leop.VO.f25) ell. (sjældnere) krysante-
mums (BerlTid.ynl928.Aft.2.sp.6).-mummer
(Pol.*/nl928.Sønd.22) ofl. (se ChrMøll.RS.I.

20 120). {gennem lat. chrysanthemum af gr.

chrysånthemon, af gr. chrysos, guld, og ån-
themon, blomst, jf. Guldblomme 2.2) ^ navn
paa de som prydplanter dyrkede arter af den
til de kurvblomstrede (asters-gruppen) hørende
slægt Chrysanthemum L. (jf. Okseøje^, især
C. indicum L. og C. sinense Sab. (og varieteter

heraf); vinterasters, fra det fjærne Østen
stammer Chrysanthemum . . eller Vinter-
Asters. i¥^ewteO.P/.580. En japansk Lampe-

30 fest, Blomster, — Chrysanteraer og Blod-
roser. ORung.Y.227. (han) anbragte en ud-
søgt og repræsentativ Krysanthemum i

sit Knaphul. sa.P.599. || hertil (især gart.)

bl. a. Krysantemum-aal (rundormen Aphelen-
chus olesistus Ritz. Bos, der bl. a. angriber
bladene af krysantemum. Haven.l928.Nr.ll.
omslag.3), -fest (japansk folkefest til ære for
yndlingsblomsten krysantemum. SalJ^ VIL
912), -flue (Phytomyza-art, hvis larver an-

40 griber krysantemumblade. EavebrL.^I.159),
-orden (navn paa en japansk orden. SaU
IV.927), -rust (rustsvampen Puccinia chry-
santhemi, der angriber bladene af Chrysan-
themum indicum L. E.avebrL.^451).
Krysling, en. se Krøsling.
Krysiolit, en. [kryso'lid] flt. -ter (Moth.

K377. MO.I.303). (glda. crisolith (2Mos.
28.20(GldaBib.)) ; gennem lat. chrysolithos,
-us (jfj^ IIarp.Kr.315) af gr. chrysolithos,

50 af chrysos, guld (jf. Krysantemum, Kry-
sopras), og lithos, sten (7/*. Kryolit^; sml.

Guldsten; mineral) navn paa (smykkesten
af) et som oftest olivengrønt mineral
(der bestaar af magnium-ortosilikat) ; olivin.

Aab. 21.20. Brunnich.M.33. Grundtv.PS.
III.295. en Chrysolith (Chr.VI: turkous;.
2Mos.28.20. VareL.H55.
Krysopras, en. [kryso'pra's] (1. br. Kry-

sopas. Leop.TK.38. PofitiE.É'osterbl.^/2l924.

60 l.sp.l). flt. -er (jf. Leop.TK.38) ell. (nu sj.)

-ser (KiøbmSyst.IIIl.280). {jf. ital. criso-

f)asso, mlat. chrysop(r)asius (Harp.Kr.315),
at. chrysoprasus, -passus; af gr. chryso-
prasos, af chrysés, guld (jf. Krysantemum,
Krysolitj, og pråson, løg; mineral.) tidligere

navn paa en gyldengrøn ædelsten (varietet
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af beryl); nu alm. om æhlegrøn varietet
af kalcedon. Aah.21.20. Briinnich.M.SO.
HinnerupJuv.359. YareL.^155. Hvilket vid-
underligt Sammenspil danner ikke de gyl-
denbrune Lyngbakkers Farver mod det
mærkelig graagrønne Vand i Fjorden, det
er som Chrysophras indfattet i gammelt
Guld. Acht(mFrii8.DØJII.294.
krydse, v. se I. krydse.
Kryst, et. [krys<?, ogs. krøsd] ftt d. 8.

(i rigsspr. kun poel.) vhs. til II." kryste; især

(til il. kryste 4) om den enkelte omfavnelse.
*Hvilket Favntag, hvilket Krysti Ba^^es.

Danf.II.363. *Jeg har selv jo Havet fav-

net —
I
i et vildt ubændigt Kryst. SMich.

RF.12. Feilb.jf.: *Et trofast Hiertekryst
alMøie ham forsøder.516^(^5^7*^.1X^7^;.
Krystade, en. se Krustade.
Krystal, en (især om den enkelte gen-

stand (jf. dog bet. 4:); nu sjældnere som stof-

betegnelse: JSneed.III.453. vAph.Chym.iI.
247. Winth.XI.159. - Moth.K349, YSO.
1.573, MO., D&H. og Saaby.'' angiver kun
en) ell. et (nu især som stofbetegnelse ; jf.:
kristål helst et. Høysg.AG.41. sml. Feilb.

samt Levin. Gr. II. 77. Glahder.Retskr. —
uden for bet. 4 nu sj. om den enkelte genstand

:

KomGrønneg.III.183. Ew. (1914). II. 22).
[kry'sdal'] (f Kristal. Ez.27.16 (Chr.VI).
kristål. Høysg.AG.41. vAph.Chym.IL247.
Winth.HF.317). ftt.-ler. (glda. cristal (Mand.
165), cristallæ (Brandt.ED.II.42), æda. cri-

stallæ (Harp.Kr.176.177), sv. kristall, no.

krystall, ty. kri-, krystal! osv.; gennem laf.

crystallus af gr. krystallos, is, bjergkrystal

(der i oldtiden opfattedes som forstenet is),

til kryos, is (jf. Kryolit))

1) om forsk, klare og farveløse mineraler;
nu især: klar og farveløs varietet af kvarts
(i krystalform); bjergkrystal. Den (o:

visdommen) kan ikke vurderes lige med
Guld og Krystal (Chr.VI: knstal).Job.28.
17. den fromme jomfruelige Siel, som
fremskinner igiennem en yndig Skabning,
ligesom igiennem den reneste Chrystal.
JSneed.III.453. *De toge ud hans Hjerte

|

Og gav ham et af kold Krystal.Winth.
X1.159. *De Lærdes Snak om Maanens
Skal,

I
Som var den kun en død Krystal.

PalM.YII.285(jf. Heib.Pros.IX.123). Hin-
nerup.Juv.342. Til Paven skar han fire

cirkelrunde Krystaller med Fremstillinger
af de fire Evangelister.FS^omawn-^^ær^-
krystaller.(1925).2. || i sammenligninger (jf.
bet. b). dens lys var ligesom den dyre-
bareste Steen, som jaspis-steen, der skin-
ner som cristal (1819: som krystalklar
Jaspis). Aab.21.11(Chr.VI). *Saa glimrer
Glasset tidt, som fiint og puurt Cristal.

LThura.Poet.114. *Skjebnens stærke Stor-
me

I
Havde oprørt hans Bryst; | Nu klart,

som Kristalien,
|
Det var for Bølger fri.

Winth.HF.317. \\ islandsk krystal, se

islandsk, naturlig (vAph.Chym.II.245) ell.

(nu især) ægte krystal, om bjergkrystal
i mods. til krystalglas (se bet. 3).

2) (især fagl.) bestanddel af forsk,
(især mineralske) stoffer, der har an-
taget form af et af plane flader be-
grænset legeme (jf. Iskrystal;. Jem-Ertz
i lange Krystaler fra Engeland. EPontAt-
las.II.189. Saltet kommer frem i en fast

Skikkelse, det er, korner sig og skyder
frem iChrystaller.-ffaZZa^er.75. Solstraalen
. . falder paa Sneen og bringer dens E^y-

10 staller til at blinke. Goldschm.V.406. Uss.
AlmGeol.l. (bot.:) Blandt de krystallinske
Dannelser i Cellen ere Udskilninger af
oksalsur Kalk de mest iøjnefaldende og
hyppigst forekommende. Krystallerne ere
ofte omgivne af et tyndere eller tykkere
Cytoplasmalag eller synes at ligge frit i

Qe\\en.Warm.Bot.l67. || spec. om stykke kry-
stallinsk stof anv. i den del af modtageren
paa et radioapparat (detektoren), der om-

20 danner den elektriske energi saaledes (især
ved ensretning), at den er i stand til at
paavirke det egl. modtagerapparat (fx. en
telefon); i videre anv.: detektor med krystal;

krystaldetektor; ogs. (dagl.): krystalapparat.
Collins. Radio-Bogen, (overs.1922). 23. lytte

paa krystal (o: være krystallytter) I

3) egl. om bjergkrystal (se bet. 1), anvendt
til fremstilling af drikkeglas, skaale olgn.;

nu især om en herom mindende slags glas:

2^ krystalglas (jf. bet. 4:). VS0.I.573. JBa-
den.FrO.80. Bordet var besat med Bægere
af sleben Kiystsil. SvGrundtv.FÆ.II.219.
Til mindre Kar anvendtes ogsaa Glas;
altid farvet, ikke Krystal, som vort. AB
Drachm.RK.37. Bordbesætninger i Kry-
stal og Glas. Krak.l927.II.715. jf. bet. 4:

*De parfumere sig, de speyle sig udi Cry-
stal,

I

Og see, om deres Haar vil sidde
ræt i krused Fald. Clitau.PT.2.

40 A) brugsgenstand, især drikkeglas, skaal
osv., af krystal (1 ell. (nu især) 3); dels

koll.: Glassene skal man . . helst vaske af

i Spisestuen med det samme; Krystallet
sættes tørt hen til næste Bag. IngebMøU.
KH. 72. dels (d) om enkelt genstand: et

blankt og slebet Krystal, hvis . . Flade
forskønner enhver Genstand, der spejler
sig deri (som modsætning til et huUyejl).
Brandes. 1. 515. især om drikkeglas olgn.:

50 Bagges.L.I.261. *Tokaiervinen gløder | I

de tindrende Krystaller. Aarestr. SS. III.
169. Tegners akademiske Tale ved Prins
Oskars Formæling 1823 — en ædel Vin
i et slebet Krystal. Brandes.III.534. *Prop-
gen knalded,

| Druerne skummed | ud i

jystallet. Drachm.RR.63.
5) CP om hvad der ved sin klarhed

ell. gennemsigtighed minder om kry-
stal (1). *Her sneg sig et Christal (o: en

60 bæk)y forfulgt af Solens Straaler, |
Bag

ved et Bierg afHøe.Eiv.(1914).II.22. *Af
skummende Kristal her f^: ved Sarpsfos-
sen) Stytter sig opreyse, |

Hvis Straaler

himmelhøit med klare Bobler kneiscSfocfc/".

(SkVid.XlI.30). nu især efter en gen.: en
stille henrislende Bæk, i hvis speilklare
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Chrystal jeg saa ofte ved Louises Side

saae Himmelen hensmile min Kummer.
Bagges.L.I.lOS. 'Himlen sig speiler i Van-
dets Krystal.iTaMc/i.SD.J.i .9^. Van Eyckerne
og deres Skole . . male kun dens (o: him-

melens) klare, store, højtidelige Krystal,

det høje og rolige Ye\r.JLange.I1.153.

6) O overf. anv. af het. 2, om det rene-
ste, mest koncentrerede udtryk for no-

get Krystallen af sin Sjæl, sin Aands Vin lo

og dens Salt har (Helge Rode) ikke givet

paa Teatret, men udenfor: i sin knitrende
rrosa og i sine funklende Vers, i sin

Kritik og sin Lyrik. VilhAnd.T.136. Anna
Pavlova er den aandige Blomst af dette

særegne russiske l'ancien regime. Kry-
stallet af Aarhundreders Kulturer, som
den russiske Revolution nu har knust.

Pol''V6l927JO.sp.l.

7) (r ell. kog.) forkortelse for Krystal- 20

sukker og -sæbe. Brun Krystal og grøn
Sæbe. Krak.l927.II.1284. et Par Kopper,
en Daase med Kaffebønner i og en Pose
hugget Krystal. FLevin.(BerlTid.^V^1928.
Sønd.l.sp.3).

Krystal-, i ssgr. (f Krystalle-. *dend
Krystalle-Vold (o: himlen). FoulFed.DP.45.
*de Crystalle- Gader. ^oi&.Me<am.78. *det

Crystalle Rige (o: luften). smst.55. se ogs.

u. Krystalvand 2. f Kristal-. Moth.K350. 30

OFM.iXllZoolFr.239. VSO.). især (hvor intet

andet ndf. angives) af Krystal 2; af ssgr.

til het. 3 kan nævnes betegnelser for genstande
som Krystal-bæger, -kumme, -lysekrone,

-opsats, -pokal, -spejl, -vase. -agat, en.

{efter ty. kristallachat (Lintié-Gmelin.Na-
tursystem desMineralreichs.I.(1777).577); mi-
neral., nu næppe br.) agat, bestaaende af
kalcedon med striber af krystalliseret ame-
tyst ell kvarts. VSO. -ag:tig:, adj. 1) [1,3] 40

som ligner, minder om krystal. Krystal-
agtigt Vdseende. HavebrL.^451. 2) [2] som
ligner, minder om krystaller. Krystalagtige
Former. VSO.

\\
(nu næppe br.) krystallise-

ret; krystallinsk (2). Vi Nordboere nyde
(saltet) i sin krystalagtige Skikkelse. Tode.
VIII.369. -akse, en. (jf. Aksekors ; fagl.)

om (hver af) de tre akser, som man gaar
ud fra ved beskrivelsen af krystallers form.
SaVXiy.794. -alnn, en ell. et. (mineral., 50

1. br.) krystalliseret alun (af naturlig ell.

kunstig oprindelse); (nu:) alunkrystal. VSO.
III.K326. -apparat, et. d. s. s. -mod-
tager. SaUXIX.840. BerlTid}yiol928.Aft.
8.sp.l. CP -blank, adj. [1, 3] (ænyd. ery-
stalleblank; jY. -klar) de store Sneesletter
og de krystaiblanke Fjeldtinder blinkede
i Maanelyset.Bawc/i. VIL487. uegl: Strauss's
krystalblanke Stil./Sc/iawc?.J.ÆJ.57.-blomst,
en. (mineral.; nu næppe br.) om blomster- 60

lignende krystallinske dannelser. YSO.III.
K326. -boTist, en. ^ d. s. s. -støvbold.
D&H. -celle, en. (bot.). Hos flere En-
kimbladede . . forekomme saakaldte „Kry-
stalceller", hvori en eller flere Krystaller
. . næsten helt udfylde Cellerummet.Warm.

Bot.167. -dannelse, en. krystallisation (1).

SaUXIV.794. Tilsk.1928.ll.369. -detek-
tor, en. se u. Krystal sp.576^^. FoliiiE.

KosterbV^U1925.2. sp. 2. OpfB.*' II. 675.

-drnse, en. (mineral.) samling af krystal-

ler, der er saa tæt sammenvoksede, at kun
enderne er fri (mods. -gruppe 1 ). EFont.
Atlas.III.169. VS0.I1I.K326. SaUXIY.
798. -dække, v. (fagl) om radiostation

:

være saa kraftig, at den kan høres paa kry-

stalmodtagere inden for et vist omraade.
krystaldække Landet kunde eller skulde
Kalundborg (o: K. radio) ikke.BerlTid.^/io

1928.M.4.sp.l. -fisk, en. [jf. 5] /f fisken

Hydatina senta, hvis legeme er beklædt med
en glasklar hud, gennem hvilken de indre

organer tydeligt ses (jf. -kutlingj. BøvF.I.
574. -flint, en. [1] (mineral; nu næppe
br.) flint med bjergkrystaller, udskilte i hul-

rum. vAph.Nath.lV.510. -flns, en. (nu
næppe br.) 1) [1] farvet bjergkrystal (der

ligner flusspat). YareL.(1807).L92. VSO.
III.K326. 2) [3] farvet glasflus (2) af kry-

stalglas. ySO.III.K326. -form, en. VSO.
III.K326. MO. SaUXIY.796. -formet,
adj. som har krystalform. D&H. -gitter,
et. (fys.) en krystal (2) brugt som gitter

(II.3) til bestemmelse af røntgenstradler. SaU
XX.697. -glas, et. [1, 3] navn paa forsk,

finere glasarter, der minder om bjergkrystal,

fx. om glas, der indeholder kali ell. bly, og
som har klang, ell om fint (hvidt ell. kulørt)

slebet glas (jf. Krystal 3^; ogs. om (drikke)-

glas af disse glasarter. Moth.K350. Briin-

nich.M.40. Særdeles kostbare var . . vene-
tianske Glas og Krystalglas. TroelsL.V.
141. Hage.^842. -grube, en. [1, 2] (I br.)

d. s. s. -kælder. VS0.III.K326. MO. D&S.
-gruppe, en. 1) (mineral) sammenhæn-
gende gruppe af frit udviklede krystaller

(mods. -druse;. Sal.^XIV.798. 2) (kem.)
d. s. s. -klasse, smst. -himmel, en. [1]

(foræld.) himmel, der if. ældre verdensansku-
else tænktes at ligge nærmest den yderste

himmel (ildhimlen, Empyreum). „ér der
meer end en Himmel, og en Jord?" —
„Jo . . der er 12 Himle, den eene høyere
end den anden, indtil man kommer til

Chrystal mmmelen.*' Holb.Er.IIl.5. „hvor
langt er der herfra til Glas-Himmelen?"
— „Saa langt som der er fra Glashim-
melen til Crystal-Himmelen." sa.Jul.l2sc.

Eilsch.Font.258. WerlHolb.''209. Meyer.^

Il
billedl den Videnskabens Krystalhimmel,

der ligger over den Luft, hvor der kæm-
pes om Æren — Prioriteten af en Op-
dagelse — mellem Skoler og Teorier.
yilhAnd.Litt.IV.315. Rubow. Litt. Studier.

(1928).179. -hinde, en. [jf. 5] (anat.)

klar, farveløs øjenhinde, der omgiver krystal-

linsen; linsekapsel; tidligere ogs. om den glas-

legemet omgivende side af nethinden (jf. Ed-
derkoppe-,Glashindej. Moth.Conv.E4. VSO.
III.K326. Aller.VI.952. -hule, en. [1,2]
(mineral) d. s. s. -kælder. SaVXIV.798.
-is, en. [jf. 5] (især fagl) kunstig is (se u.

XI. Rentrykt "/s 1929 87
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Is 1.1j. OpfB.^VIII.386. Panum.365. TelefB.
1928.11.1013. -kammer, et. (bot.) celle-

rum, opfyldt af en krystal, der er helt ind-

støbt i cellulose. Warm.Bot.189. CP -klar,
adj. [1, 3] (jf. -blankj. BDiderichsøn.Fride-
richs-Berg.(1705).A3r. Aab.21.11(8e ?*. Kry-
stal 1). *krystalklar Bækken deler Sletten.

PalM.y11.128. D&H. -klasse, en. (kern.)

om (hver af) de 32 naturlige inddelingsgrup-

per for krystalformerne (jf. -gruppe 2). SoJ.^

XIV. 798. -kopper, pi. [5] (nu næppe
br.) vistnok om kopper paa det stadium,
hvor de er klare, vædskefyldte blærer. Rott-

bøll.S.Fort.4. JCLange.B.128. -kugle, en.

1) [1,3] (sj.) kugle af krystal (fx. brugt ved
krystalskuen). Oehl.XXV.67. 2) (mineral.)

kugleformet flint ell. kalcedon med bjergkry-

staller udskilte i hulrum (en slags ørnesten,

klappersten; jf. -æblej. VSO.III.K326.
-kntling;, en. [jf. 5] Jf den gennemsigtige
kutling Crystallogobius nilssoni (jf. -fisk/

DanmFauna.XI.166. -kælder, en. [1, 2]

(mineral.) et med krystaller beklædt hulrum
i fjæld ell. jord (jf. -grube, -hulej. SaU
XV.22.
Krystalle-, i ssgr. se Krystal-.

krystallene, adj. se krystalne.
Krystal-linse, en. [1, jf. 5] (jf. -hinde,

-vædske 2; anat.) den gennemsigtige, farve-
løse linse i øjet, Lens crystallina. AWÉauch.
(1799).335. Anat.(18éO).II.276. AKrogh.
Fysiol.lU.
krystallinsk, adj. [krysda'li'ns^'] (f

kristallinsk. LTid.l738.526.''f krystallinisk.

Brilnnich.M.ll. f kristallinisk. VSO.III.
K327). {jf. ænyd. kristallin, ty. kristalli-

nisch (kristallin); af lat. crystallinus, gr.

krystållinos ; ^ii Krystal; J/".
krystalne, kry-

stallisk) 1) (1. br.) d. s. s. krystallisk 1.

om den Cristallinske og Glasfugtighedens
Vedligeholdelse (i øjet). LTid. 1738. 526.
VSO.III.K327. *Hvor vilde Hjerte-Sagn
stod dér ej skrevne

|
på disse krystallin-

ske klare Kloder. Eørc^.ÆJÆT. 99. *Saa gan-
ske straaleløs en Sol gik ned, | opslugtes
skør og krystallinsk af Havet. Éimes^.A/'^
nerne.(1905).45.

\\
(sj.) klingende som krystal

(1, 3). Da de red tilbage langs Søerne,
knitrede og klingrede de smaa Bølger
inde ved Bredden med Rest- Splinterne
af Nattefrostens Is, og denne fine krysta-
linske Musik af Is og Vand havde . . led-
saget deres Hverdags-Passiar. Gjel.R.102.

2) som har form som en krystal (2); som i

form og struktur har (tilnærmelse til) kry-
stallens egenskaber. Pyramidernes lange,
rette Sidielinier og jævne, glatte Flader,
deres hele elementære, krystallinske Form.
JLange.BM.I.80. jf. : (der er) et højst sind-
rigt krystallinsk Spil i Sammenstillingen
af Linier og Flader, smst.103.

||
nu især na-

turv., dels (kem.) om stof, hvis bestanddele
(molekyler) er ordnede paa en saa regelmæs-
sig, lovbunden maade, at de kan antage kry-
stalform; som er krystalliseret (med ydre
krystalform); dels (mineral.) om masse, i

hvilken mængden af smaakrystaller gensidig
har hindret hinanden i regelmæssig udvik-
ling. Krystallinisk G'vps. Briinnich. M..19.
„Krystaller uden Krystalform " kaldes kry-
stallinske Individer. Uss.AlmGeol.2. {i vin-
duesrudens isblomster) trænges og trykkes
. . de utallige Søskendekrystaller i gen-
sidig Kamp om Pladsen, og Isblomsten
bliver . . kun, hvad Mineralogen kalder

10 krystallinsk: Ligesom i Marmorets Sten
er ogsaa her hver blinkende Facet en
Flade af en lille lemlæstet Krystalstump.
BøvF.AD.24. Krystallisation, en.
[krysdalisa"Jo-'?i] (f Kristallisation. VSO.
JÉaden.Fr0.80). flt. -er. vbs. til krystalli-

sere. 1) (fagl, især kem.) til krystallisere 1:

det at antage ell. have form af krystaller;

ogs. undertiden mere konkr., om resultatet

af en saadan tilstandsforandring. Naar disse
20 Qvartzarters Overflader reise sig med

smaae eller store spidse Krystallisationer,
som nærme sig mere eller mindre til en
sexkanted Figur, da ere de drusige.^rim-
nich.M.37. man bliver nødt til . . ved dette
Sukker at betiene sig af Kalkvand, eller

en anden caustisk Lud for at befordre
Krystallisationen. 0Zw/s.i\ri/0ec.7.iJfo.Ædel-
stenene forekomme i Naturen i endeel re-

gelmæssige, af Flader og Vinkler bestaa-
30 ende Former, som man kalder deres
Grundform eller Krystallisation.SiwnerMp.
Juv.305. Christ.Kemi.l7. || hertil Krystallisa-

tions-vand (d. s. s. Krystalvand 1. Binnerup.
Juv.56). 2) QP til krystallisere 2. (filosofiens

historie) er som en krystallisation af hele
åndslivets historie.EdvLehm.BY.151. kry-
stallisere, V. [krysdali'se'ro] (f kristal-

lisere. VSO. JBaden.Fr0.80). -ede ell (sj.)

te. vbs. -ing (s. d.) ell. Krystallisation (s.„. , , .
-d.).

40 {jf. ty. kristallisieren; fra fr. cristalliser;

til Krystal) 1) (fagl.) intr. ell. refl.: antage
krystalform (ved størkning); ogs. under-
tiden trans.: bringe til at antage kry-
stalform (JBaden.Fr0.80. Meyer.^). LTtd.
1723.364. (de) giorde Luud af Asken, og
lod den CTystalliseTe.Buge.FT.28. (væd-
sken) krystalliserede sig til en guulagtig
S\ikkeTjn&sse.Olufs.NyOec.I.109. Saltet kry-
stalliserer let i store, smukt blaa . . Kry-

so staller. SMJørg. Chem.376. Ren udslynget
Honning vil krystallisere (blive kornet),
naar den holdes ved lav Varmegrad. J5i-

avl.98. 2) (jf Krystal Q) GI overf., refi. ell.

i pass.: antage en fast (og klar, tyde-
lig) form; ogs. undertiden: samle sig;

koncentrere sig. de Viser, der krystalli-

serer sig om Mordet paa Erik Klipping.
Brandes7Xy.48. hos Welhaven er Følel-

sen stivnet og krystalliseret. ESchwanenfi.
60 HW. 121. (Georg Brandes's) forskellige

Anlæg krystalliseres paa Udenlandsrejsen
1870-71. GeorgChristensen.Den litteræreKamp
i70'erne.(1912).6. j/. udkrystallisere : den
voldelige Gru havde nu krystalliseret
sig ud i en bestemt Begivenhed.AZ6Z)am.
Mellem de toSøer.(1906).2 70. 3) part. kry-
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stalliseret brugt som adj. 3.1 ) (til bet. 1;

fagl) d. 8. 8. krystallinsk 'sp. 579^^^- vAph.
Chym.II.248. endeel (kalkarter er j prisma-
tisk krystalliserede. Brunnich.M.4. Krystal-

loider . . kaldes i Cellelæren krystalliserede

ÆsgehvidestoffeT.Sal.^'XIV.SOO. 3.2) GJ som
er l)e8at med krystaller (2), ell. som minder
om krystal (1, 8); ogs. overf. (if. bet. 2). alle

Buske og Træer vare som krystalliserede

af Riimfrosten. HCAnd.IV.278. Jeg? sagde
hun, uden at Blikkets off Ansigtets kry-

stalliserede Ro undergik den mindste For-
andring. Schand.TF.Il.181. det sidste Dag-
skjær (var) druknet i det natlige Maane-
skin, et Krystallys over en krystaliseret

Jord. Ojel.R.lOl. Kryi»tallis(eriii&:, en.

(^tKristallisering. vAph.Chym.lI.163. VSO.).
vbs. til krystallisere. I) (fagl.) d. 8. s. Kry-
stallisation 1. vAph.Chym.il.16S. Tychsen.

A.II.56. D&H.
II
hertil: Krystalliserings-bas-

sin (bassin, hvori saltvand bringes til at kry-

stallisere til salt. OpfB.^IV.139), -kar (kar,

hvori sukkersaften hensættes for at krystal-

lisere. OpfB.UII.282), -vand ('(i. s. s. "Kry-
stalvand 1. vAph.Chym.II.170). 2) CP d. s. s.

Krystallisation 2. denne Krystallisering af

Kunstneraander til enSkole.Brandes. VI.15.

QP krystallisk, adj. [kry'sdal'is^] (f
kristallisk. JBaden.Fr0.80. "VSO.). {ænyd.
kri-, krystallisk og kristalnisk, ty. kristal-

lisch; afl. af Krystal; jf. krystalne, kry-
stallinsk) 1) som bestå ar af ell. (især)

ligner, minder om krystal (1,3); kry-
stalagtig (1). VSO. *liiint af lis udhugne
Pandser,

|
Hvori jer' Stolthed funkled for

mit Øie | Med kold, krystallisk Glands.
JSeib.Poet.IV.353. Vandet var grønligt og
havde den krystalliske Gennemsigtighed,
som er egen for Bjergsøer. GjelEn arka-
diskLegende.(1887).8. Han har mere og
mere faaet Evnen til at fylde et Billedes
Rum med en krystallisk Luft. Wanscher.
(PoUV8l928.9.sp.l). 2) (nu sj.) d. s. s. kry-
stallinsk 2. et hvidt chrystalliskt Salt.

JCLange.NV.71. Naar Krystallen opløses
. . er den et overvundet Moment . . Den
var kun, saalænge den havde sit krystal-
liske Legeme. Hauch.MfU.197. (børnene)
faar travlt med at ridse . . deres egne
Navne i Rudens hvide, krystalliske Blom-
ster. Bregend.AS.102.
Krystal-lytter, en. radiolytter, der

har krystalmodtager. Pol.^''lil926.5.sp.4.
-mel, et. 1) (fagl.) krystallinsk stof, som
man (ved en særlig proces) har givet mel-
form. SaUXIV.801. 2) {vist dannet efter
-sukker, -sæbe; bag. ell. kog.) en slags finere
hvedemel. Const.Kogeb.^(1920).295. -mod-
taser, en. radiomodtagerapparat med kry-
staldetektor (jf. -apparat). PolitiE.Kosterbl.
^^U1925.2.sp.2.

krystalne, adj. [kry'sdal'na] (si. kry-
stallene. GRønberg. GiordanoBruno. (1915).
88. t kristalne. Ew.(1914).IIL313). {fra ty.

kristallen(e); afl. af Krystal; jf. krystal-
linsk, krystallisk; poet, nu sj. \\ vistnok kun

i flt. og best. anv.) som er af krystal, ell.

(især) som ligner (er klar som) krystal
(1,8). *Kildens isnende, krystalne Vand.
Oehl.L.1.64. *Seer du hist den Kløft, saa
stor,

I

I krystalne F\e\d? Ing.BSE.IV.169.
•Kaminen maa erstatte Sommervarmen,

|

Og Kjerter i krystalne Kroner Lyset. Heib.
Poet. 1.316. *her er Rosenolj e-Flasker,

|

hundrede krystalne Stængler,
|
kun én

10 Draabe i hver StængeL Drachm.SB 115.

O krystal-ren, adj. [1, 8] om lyd:

ren som lyden af krystal. S&B. D&H. f
-salt, et. {efter ^i/. kristallensalz (Linné-
Gmelin. Natursystem des Mineralreichs. II.

(1778).209); mineral.) krystalliseret (S.i) sten-

salt. VSO. -sand, et. (bot.) om talriae,

meget smaa krystaller i samme plantecelle.

Warm.Bot.167. -skelet, et. (fagl.) ufuld-
komment udviklet krystal, ved hvis dannelse

20 kanter og hjørner er vokset langt stærkere

frem end midten af fladerne. SaUXIV.801.
-sknen, en. [1, 3] (1. br.) ufravendt stir-

ren i et stykke krystal olgn. for at faa vi-

sioner (jf. -kugle 1, -vision^. AlfrLehm.
).''IL(1920).202. -sne " " "

glassneglen Vitrina crystallina ell. (nu især)

OveHro.UL(1920).202. -snegl (Brehm.
Krybd.792) ell. -snekke, en. [jf. 5] (zool.)

V. pellucida (med glasklar skal). OFMull.
ZoolPr.239. Fedders.S.1.112. -seda, en.

30 CT ell. kog. ) renset soda i form af store ell.

smaa krystaller. Christ.Kemi.20. IIage.*853.

-spat, en. [1] (mineral; nu næppe br.)

en slags kalkspat, der minder om bjergkry-

stal. BrUnnich.M.8. MO. den store kry-
stalspat, d. s. s. Dobbeltspat. Brminich.
M.9. -stang;, en. [1] (mineral.; nu næppe
br.) en bjergkrystal, tilspidset i begge ender
(6-sidet prisme med 6-sidet pyramide i begge
ender). Brunnich.M.37. -sten, en. [1]

40 {glda. cristalsten (Lucid.62), cristalle stien
(Brandt.RD. 11.26); nu næppe br.) d. s. s.

Krystal 1. Holb.DNB.43. en Sølv Lænke
Ermeknap med Crystalstene. ^(^r.Vai/^^.
sp.l6. -stjerne, en. (bot.) om krystaller,

der i samme plantecelle danner et morgen-
stjerneformet legeme; druse (4). Warm.Bot.
167. -stresnkker, et. (r ell. kog.) strø-

sukker, bestaaende af smaa krystaller (jf.
-sukker^. Const.Kogeb.291. -stavbold, en.

J o 2( støvbolden Lycoperdon gemmatum Batsch.
(med krystallignende vorter; //".-bovistj. Fed-
ders.S.1.206. SaUXXII.531. -sukker,
et. fT ell. kog.) dels om en slags groftkornet,
kalkfrit, hugget sukker; dels om en slags fa-
rin ell. strøsukker med glinsende flader (jf.
-strøsukker^. Det ser godt ud, naar man
. . pudrer (æblebrød) med Krystalsukker.
Const.Kogeb.291. D&H. SaUXXII.563.
-system, et. (fagl.) om (hver af) de 6

60 hovedafdelinger, hvori krystalklasserne sam-
menfattes. Christ.Kemi.18. SaVXIV.796.
-sæbe, en. [jf. 5] ("T ell. kog.) en slags klar
(oftest brun) sæbe. D&H. TelefB.1928.II.
2081. -Tand, et. 1) (kem.) vand, der er
kemisk bundet til krystaller og kan uddrives
ved ophedning (jf. Krystallations-, Krystal-

87*
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leringsvand samt Knistringsvandj. Christ.

Kemi.18. 2) [jf. 5] (sj.) krystalklart vand.
*Den Sted, hvor Potamus i Nili Gren sig

gyder, | Og dens Crystalle-Vand, som
ydnus sagte flyder. Holh.Metam.36. -vi-

sion, en. [1, 8] (med.) hallucinatorisk bil-

lede, fremkaldt af vedholdende stirren paa
et stykke krystal ell. andre blanke legemer.

AlfrLehm. Overtro.UI.(1920). 202. -væd-
sli.e, en. [J/". 6] \)(sj) krystalklar vædske.

tag en Snaps af min Lærke, medens jeg
tømmer nok et Bæger af denne Krystal-
vædske (o: vand). Gjel.W.17. 2) (anat,

foræld.) om krystallinsen (og glaslegemet).

Moth.Conv.K221. Eilsch.Term.27. AW
Hauch.(1799).S35. -vælcst, en. ^ (nu
næppe br.) d. s. s. Isblomst 2.i. FEkkard.
Naturkundskab.(1795).139. -æble, et. (mi-
neral., nu næppe br.) om en slags kuglefor-

mede sten, omgivet af en skorpe af kalkspat-

krystaller (jf. -kugle 2). VS0.III.K326.
I. Kryste, en. se Kryster.
II. Icryste, v. ['krysda (IIøysg.Anh.22);

ogs. 'krøsda] (tidligere og endnu dial. ogs.

m. lang vokal: kryste. Moth.K330. Esp.§55.
Feilb. jf. Seip.L.IL20). præt. -ede ell. (nu
kun dial.) kryste (Holb.Paars.33. Suhm.
(SkVid.XL134). Feilb.); part. -et ell. (nu
kun dial) kryst (3Mos.22.24(Chr.VI). Kyhn.
FE.68. Frahl.BJ.51. YSO.(ved siden afkry-
stet). Feilb. jf. hjertekrystj. vbs. (nu næppe
br.) -else (Moth.K330. VSO.) ell. -ning
(VSO.), jf. Kryst. (glda. krystæ, sv. krysta,

no. kryste, got. kriustan, presse tænderne
sammen, skære tænder; sideform til glda.

kristæ, fsv. krista, oldn. kreista, mht. kri-

sten; jf. krejste; i rigsspr. nu især poet.)

1) klemme, knuge haanden, fingrene
ell. armene fast (sammen) om noget. Da
Beretningen kom til Regnars sidste Ord,
krystede Biørn Spydskaftet saa stærkt, at

der blev Tegn efter hans Hænder i det.

Suhm.Hist.I.571. *Jeg veed ei, hvad der
hindrer mig, at kryste

|
Din vindige, din

edderfyldte Strube. Ew.(1914).III.203.*J)e
Henfarnes Aander,

|
Høienes Beboere,

|

Udenfor sidde
|
Med strenge Miner . .

|

Med Sværdet krystet
| Ai Hændernes

Knokler, store og hvide. Hrz.D.IV.208.
\\

(jf. bet. i) om slange : omslynge og knuse.
*Slangerne kryste Laocoons Bryst. Blich.

(1920).Y.121. II
kryste fingrene olgn.,

lade fingrene flette sig i, gribe fat om hin-
anden, folde hænderne olgn. *dine Fingre

|

Du krysted i saa inderlig en Bøn.Drachm.
DD.129. *Han er nøgen, med friske Flæn-
ger i Brystet,

|
om Ryg og om Skulder;

Hænderne krystet
|
vildt i hinanden, sa.

TJD.115. jf.: Haren bliver grebet ind i

begge Flanker, og saa voldsomt er Hug-
get, at Uglens Kløer krystes i dens Bryst.
Fleuron.DTN.49.

||
(l.br.) refl.: klamre

sig af al kraft, en sø . . slikkede ind om
ham . . han krystede sig til vantet, som
han vilde vride tovene tørre. NMøll.H.74.
II (.if- &e/. 4; sj.) reciprokt: have tag i hinan-

den (i brydekamp); brydes. 'Tyrk og By-
zantiner

|
krystes i Dyst. Rich.11.87.

2) klemme et stof (fx. ler, sne) sammen
til en klump, en vis form olgn. *Armen
er trind, som af krystede Snee. Oehl.HF.
80. *En underlig Haand . . |

Af Klippen
med Kunst haver krystet

|
En Dronninge-

stol, et Sommer-Spir (o: paa Møns klint).

Qrundtv.PS.Y.373. *Hun red en dristig

10 Ganger |
Med Skum paa hviden Tand,

|

Den syntes som krystet | Af det klareste
S&nå. Hauch.SD.Il.98. Feilb. OrdbS.(Fal-
ster).

II
billedl. det Forsøg, der er gjort i

min Bog paa at trænge ind til det væ-
sentlige og kryste det udflydende til en
Kærne af Forstanehgheå. HarNiels.TT.X.
106.

3) klemme, presse vædske olgn. ud af
noget. De Fattige brugte (papyrusplanten)

20 til deres Livs Ophold og Næring, i det
de krystede det Søde deraf til deres Spise.
LTid.1730.473. At kryste noget igiennem
et Klæde. Langebek.Lex.K361a. Dagen efter

vrier og kryster man Pungen saa længe,
indtil Vandet kommer klart udaf den.
CVarg.Farve-Bog.(1773).31. iforb.m.i: et

Ølbæger, i hvilket han havde krystet dø-
siggiørende Urter. Oehl.YS. 55. billedl: *I

Livets Drik maa Nornen kryste Malurt.
30 sa.S0.134.

II
kryste druer, presse vin af

vindruer. *som Druen, naar den krystes,
|

Udgyder al sin Saft; saa er nu hver Mands
^inå.Ruge.FT.350. Oehl.L. 1.212. *Druen
er krystet og staaer i Focalen. Heib.Poet.
X.366. billedl.: Det kom an paa at trøste

sig ved at kryste Livets saftige Druer i

hensynsløse Tag. Schand.SB.180. jf.: al

Verdens Vellyster ville vi kryste, ligesom
Druer i gyldne Bægere. Hauch. III. 112.

40kryste en ost, (dial.) lave en særlig slags

ost (jf. krysteost. Feilb.), hvis valle presses

ud, inden den kommer i formen. Feilb. Faare-
hyrdens Mellemmad bestod af liflig Grov-
brød, en Hjumpling hjemmekrystetOst.
Aakj.BT.145. || i videre anv. m. h. t. selve

vædsken: udpresse. *Bacchus! kryst Vinen
af din bedste Drue. Bødt.206. Han kryster
. . Saften af en Drueklase i Leerpotten.
Høyen.Moltke.l5. jf.: *Ydun saa kiælent

50 kryster
| For ham sin Æblemost. Oehl.

XXIX.68.
II
kryste af, d. s. s. afkryste.

Moth.K330. YS0.I.81. kryste ud, presse

ud (jf. udkryste/ *et Patte-Barn . . læn-
ges inderlig at legges til det Bryst, |

Hvor
det saa ofte ud den søde Saft har kryst.

LTid.1733.534. *Af rødmende Klaser den
smilende Gud | En . . qvægende Saft kry-
sted nå. Zetlitz.Poes.278. kryste Druer ud
i Bægeret. 7-SO.

60 4) med hænderne ell. armene klemme,
trykke, knuge ømt, lidenskabeligt; om-
favne (lidenskabeligt). *Den salig Mand
mig tog om Halsen og mig kryste. Holb.

Paars.172. *I sine lodne Arme
|
Han monne

Freia, kryste. Oehl.NG.70. *Ham, som til

Verden jeg har født med Smerte,
|
Som
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i min Favn jeg krystede med Lyst. PalM.
VII.61. *hun var min. Her i de stærke
Arme

|
Jeg krysted hende ung og spæd

og fin. Drachm.D.H. Hun tog ham om Hal-

sen og krystede hsim.JV.Jen8.EE.127. jf.

bet. 8: Mine rødmende Druer
|
Mosel, og

Øresunds blussende Piger |
Kryster jeg

tavs. Ew.(1914)JIL229. fl (jf. bet. 1) i forb.

m. præp.-led, indledet m. til ell. (1. br.) mod.
*Dortheæ Contrafey |

Hånd og omsider
fandt. Den Fryd jeg glemmer ey, |

Hånd
lood derover see. Hånd det mod Brystet
^ivysiQ.Holb.Paars.SS. »Lilievande | Med
fuldgule Lokker |

Skal der eder kryste
|

il hvide Bryste. OeRFS.e. *Tæt Bjørnen
med sin brede Lab |

Ham krysted til sit

Hjerte. Winth.IV.57. Rigmor krystede hans
Arm ind til sig. Thitfens. J. 117. \\ billedl.

*Da Havet først omfauned Land,
|
Med

Elskovs Arme Kryste. Holb.Metam.42. *A1-

drig krysted mig Søen saa fast i sin svul-

mende Favn, som |
Hist, da paa kæm-

pende Baad hen vi mod Rudkiøbing foer.

OehlXIX.144. Fjorden krystede (herre-

gaardens) Marker paa tre Sider. ^a/cj.PL.

46.
II

(dial.) i videre anv., i forb. som: han
er krystet, der er blevet paaført ham en
sygdom, især gigt, ad overnaturlig vej (if.

folketroen: af spøgelser, der har omfavnet
ham). Moth.KSSO. VSO. OrdbS.(Falster).

5) overf., om sorg, smerte olgn.: have,
faa tag i; knuge; tynge; gribe (jf.
hjertekryst^. *der til Jøderne var kommen
Lyys og Lyst

|
I Stæden for den Sorg,

som havde dennem kryst. Kyhn.PE.68. *da
dit Hierte blev af Dødens Angest kryst,

|

Da slap en Himmel-salig Siel udaf et ær-
ligt Bryst. Graah.PT.1.291. *først sig be-
viser det danske Mod,

|
Naar Døden be-

gynder at kryste. Blich.(1920).XXL 184.
*Eders Datters, den favre Ragnhilds Smer-
te,

I
Med Banghed krystede den mit Hjerte.

Hrz.VI.162.

6) (jf. torkryste; nu kun bibl.) sønder-
bryde; ødelægge; knuse. I skulle ikke
offre Herren Noget, som er blevet kry-
stet (Chr.VI: krystj eller stødt eller søn-
derrevet (Buhl: Dyr med udpressede, søn-
derslagne, afrevne eller afskaarne Testik-
ler^. 5iVfos.5^.^4. billedl: kryste éns magt.
Moth.K330.

II
(glda. kristæ ned (DgF.II.

209), jf. ænyd. nederkryste) i forb. m. ned:
^laa til jorden. *pludselig en Storm . .

|

En sildig Blomst til Jorden kryster ned.
Blich.(1920).III.99.

Kryster, en. ['krysdar, ogs. 'krøsdgr]
(tidligere og endnu dial. ogs. m. lang vokal:
kryster. Moth.KSSO. Feilb.). (f Kryste.
Reenb.Æ.69(KryystQ)). flt. -e. {no. d. s.; vel

til bornh. krysta, skrante, føle sig syg, svage-
lig (Esp.446), jf. no. dial. kreista sig, an-
strenge sig for at faa noget frem, krympe
sig ved, shetl. krest, anstrenge sig, gaa med
besvær, ty. dial. kreisten, stønne af anstren-
gelse, kreister(er), person, der altid stønner,
gammel, skrøbelig person m. m.) 1) (nu kun

dial.) uduelig, svag ell. ømskindet, blødsøden
person; stymper; ofte i forb. være en kry-
ster i, være daarlig til noget, en stymper i

(sml. u. H. Helt 2). Helt.Poet.21. Holb.Sgan.
17sc. *lad ham ride kuns! den skrinkel-
bened Kryster,

| Paa Pegaso i Strid, saa
længe, som ham lyster. Graah.PT.1.246.
•Kæmpen, der, som du, en Kryster

|
Var

i Kamp med Kjødets Lyster. Grundtv.PS.
10 III.2S9. *Du er en Kryster i at drikke.

Hrz.IX.257. OrdbS.(Fyn). 2) fej person;
kujon. *Jeg veed det nok: i Mørke du,

|

Skiøn Sigrid 1 er en Kryster. Oehl.XII.201.
*Den modige Mand bringer Sejeren hjem,

|

Naar Krysteren hjemme maa græde. Blich.

(1833).Suppl.l68. *Du har fulgt dine Ly-
ster,

I
har aldrig skjælvet, var ingen Kry-

ster. Kaalund. S55. Feilb. kryster-ag-
tig, adj. nu især til Kryster 2: er Folket

20 harehjertet og krysteragtigt, saa bliver
Regjeringen feig og VLnderdsLmg. Monrad.
FPB.Nr.2.3. VVed.BB.275.
Krysteri, et. (afl. a/* Kryster; nu kun

dial.) det at være fej; handling, der vidner
om fejhed; kujoner i. (ministeren) begik
det Krysteri, at tage sit sidste Lovudkast
om Indkomstskat tilhsige.Fædrel.^V3l872.
l.sp.S. Feilb.

krytte, v. se krutte.

30 kryve, v. se krybe.
Kræ, et [kræ-] (nu kun dial. Kre. Reenb.

1.63. Brors.304.Høysg.AG.35{kxé). TBruun.
1.140. MO.(ved siden af Kidd). MDL.297
(sdjy.). Feilb. OrdbS.(Fyn). — nu kun dial.

Kreg, Kræg. BeynikeFosz.(1747).5{co\Qg).
MDL. 302 (jy. ). Feilb. (sdjy.). Rietz. 359
(skaansk). jf. DF.1927.102). flt. d. s. (Nord
Brun.Jon.92. Winth.II.47. ZakNiels.K.lO.
Saaby.'' Feilb.) ell. (dial.) -er (Fabricius.

40 Drejø.(1882).101. DF.1927.97). {ænyd. kræ,
kre; /ormen Kre g, Kræg (sa. ord som jy.
kræg, syg stakkel, kryster, uduelig ell. pyl-

rende person olgn. : MDL. Feilb.) svarer til

SV. krak, kryb, kræ, no. krek (se Kræk^,
shetlandsk krek, kræk, kreatur m. daarlig

t

udviklede bagben, til jy. kræge, skrante,

ømme sig ved at begynde paa at arbejde osv.,

ænyd.kiegQ^ ^^c^a. kræghe , krybe, sv. dial.

kraka, kreka, no. kreke, vistnok besl. m. II.

50 Krage, I. Krog; formen Kræ (Kre) af usik-

ker oprindelse , snarest sa. ord som foregaa-
ende, men omdannet efter Fæ (jf. Arkiv.

XVIL89) ell. efter 1. led af Kreatur (Kre-
tur, Kreter))

1) dyr; især (jf. Døgn- ^ Smaakræ/' lille

dyr; kryb; nu oftest (i forb. m. adj.) som
nedsæt, ell. kælende betegnelse (jf. bet. S). Sort.

Poet.70. *Formildet Aarets Tid fremlok-
ker nu hvert Kræ |

Fra Vinter- Leiets
60 Skiul. EColb.(Rahb.LB.I.20S). Uforskam-
mede Kræ (o: et egern) I | Umælende Fæl

|

Kaste Skaller paa Dyrenes ReTTe.Heib.
Poet.X.350. *Hunden gjøer, det lille Kræ.
HCAnd.X.528. Efter Foredraget forevistes

ca. 30 Hunde, store og smaa — men ikke
til smaa Priser. Blandt de mindste var der
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et Kræ til 2000 Kr.PoWx^l 914.8. \\ Ml.
*At søge Sikkerhed, hvor Faren (o: ved
Lissabons jordskælv) er at see,

|
De kloge

Folk ey veed, men nok det dumme Kree.
Brors.321. noget sært Kræ, der krøb . .

forbi paa Jorden. Bang.Udv.280. raadne
Skarnbasser og andet usselt Kræ. JOlr.SD.
III.211. fjedret kræ, (jf. bet. 2.2 samt
Fjederkræ; sj.) vingede dyr; fugle. Af fje-

red Kræ er Edderfuglen, Strandmaagen,
eller Dykkeren og andre flere Vandfugle
de bekjendteste. CVHertel.C.32. || ikke
gøre noget kræ fortræd ell. imod, (nu
1. br.) være godmodig; intet ondt gøre; ikke.

gøre en kat fortræd. *du, som var saa from
og god,

I
Og giorde intet Kræe imod.

Wes8.79. Bagges.V.197. vores Gaardhund,
et fromt Dyr, som aldrig gjorde noget
Kræ Fortræd. BUch.(1920).XIV.184.

|| (jf.
bet. 3; nu sj.) i sammenligning ell. billedl.,

om mennesket som et usselt, svagt kryb. *{han)
sad,

I

Som et u-mælet Kræe. PoulPed.DP.
36. *Drukne, som sove

| Der oppe i Toppe
af svenkende Mast.

| Vaag op dog, og
see,

I

Du mælende Kree I
I
Hvad, inden

sig Vinden vil vende, kand skee. ^rors.
304. min Personlighed (er) ikke interes-
santere end hvert andet menneskeligt
Kiæes.PYJac.Breve.53.

2) omhusdyr (jf. Hus-, Kvægkræ^; vist

egl. om smaa ell. unge dyr (jf. Smaa-, Ung-
kræ samt: *De drysser det (o: vievand) paa
Faar og Kree,

| Paa Heste, Kiør og Stude :
|

At det skal Soot og Siugdoms v ee,
|
Fra

Qvæget holde ude. Sort.Poet.5). 2.l) (dial.)

om (horn)kvæg, heste, svin; i visse egne
særlig om hornkvæg, køer. Hubertz.Ærø.
(1834).249. *syv er Faarenes Flokke,

|

Hver halvhundrede Kræe. Wilst.Od.XII.v.
130. en forhutlet Halvgaard, hvor der kun
holdtes to smaa Vognheste, tre til fire

Plovbæster og nogle faa knoklede „Kræ".
ZakNiels.KlO. Feilb. DF.1927.97. \\ koll,

som fællesbenævnelse for alle de nævnte dyr ell.

om en ell. fiere grupper deraf. Moth.K335.
naar jeg nu faaer en Kone, og ikke mere
behøver at bekymre mig om Kræet, saa
faaer jeg mere Rolighed, og kan altsaa
leve ret fornøiet. Skuesp.YII.283. *Jeg i

min Gaard herude
|
Har nok guldhornet

Kræ
I

Dertil kulsorte Stude
|
Og liggende

Gii\åidd.Grundtv.PS.III.461. (der er
I

to
Slags Folk paa Landet her: de der driver
Fiske og de der drætter Kræ op : Fiskere
og Bønder. Gravl.J.6. *Nynnenae trækker
jeg Hors og Køer | ud paa min duggede
Ager.

I

Morgenens Sødme gør Kræet ør.
|

Umm! hvor dog Kløveren smager. Vejrup.
Plovmandssange.(1922).40. MDL.297. Feilb.

DF.1927.97. 2.2) (nu 1. br.) d. s. s. Y\eåeT-
liiæ. ReynikeFo8z.(1747).5. *Saa puslede vi
lidt omkring i Hytten . .

| Og gav vort
Kræ, og talte det Ew.(1914).III.151. *Da
Solen nu var nede, og Kræet bragt i Ro.
Winth.VI.189. jf.: *Hvad er den Ryp, som
Norge sender,

|
Det allerkosteligste Kræ,

|

Mod Æblet, som med egne Hænder
|
Jeg

plukker af mit eget Træ ? Oehl.XIX.82.
3) som nedsæt. eU. medlidende betegnelse for

en person; især om fattig, elendig ell. udue-
lig, enfoldig person; dial. ogs. om griset per-
son (OrdbS.(Fyn)). Kre . . kaldes, lignelse
vifi, et dumt menniske. Moth.K335. De er
færdig til at adlyde enhver af hans Be-
falinger, kun ikke at ægte det Kræe, Sir

io}iaiTy.Rahb.(Skuesp.XI1.313). Peter med
Pukkelen, som de tre Kærester var løbet
fra, fordi han var et Kræ. Bang.DuF.56.
Dit Kræ, du duer jo ikke til andet end
som at skrælle Kartofler I Rørd.Va.115. i

forb. m. attrib. adj.: hvad skulde det een-
foldige Kræ kunde lære. Jeg er saa bange,
at han er bleven hvervet tU Soldat. Holb.
Pants.III.7. *det arme Kræe (o: en bonde)

\

Først troede, det var selv Fanden. Wess.
20 84. jeg bli'er nu . . gammel, saadant et

gammelt Kræ skulde egenlig skydes. Gold-
8chm.Hjl.II.863. D&H. spec. (især tid-

ligere) i forb. m. ussel: Clitau.PT.56. Kree
. . bruges kun af Medynk og med adjec-
tivo usel, saasom: Et uselt Kree, ein ar-

mer Teufel. vAph.(1764).364. Uden Kort
og Tærning er han (o : spilleren) et usselt
Kiæe.Thaar.Tale.(1785).17. VSO. MO. Hel-
ler ikke vilde han nøjes med det usle Kræ

30 til Malkepige, som han fandt en Aften-
stund paa en Halmbunke hjemme i St2Ll-

åen. Madelung.EH.59. (nu sjældnere) om
ubehagelig person : et ondt, arrig Kræ. VSO.
Jomfru Kristensen— det ækle Kræ I^cAand.
BS.235. *et giftig arrig qvinde-kræe.
Sort.(SamlDanske Vers.^II.107).

Kræbs, en. se Krebs, kræbse, v.

se krebse.
I. Kræft, en. [kr^ftZ] (tiden for dial.

40 nu kun i bet. 2 (s. d.): Kraft, i bet. I.1-2:

Helt.Poet.172. Hjortø.OS.96(sjæll.). Thor-
sen.8. Feilb. E.sp.i89). uden flt. {ænyd. kreft,

kraft (ogs. i bet. : skorpion), sv. kråfta, krebs,

kræft, no. kreft, kraft; fra mnt. kreft, krevet,
krebs, kræft, jf. ty. krebs (se Krebsj; sa.

ord som H. Kræft; maaske &esZ.m.I. Krabbe;
bet. skyldes efterligning af lat. cancer, gr.

karkinos, der dels betyder „krebs", dels: svulst

i mælkekirtlen (hvis hovedmasse og udløbere
50 mindede om krebsens krop og kløer); jf. I.

Krabbe 4, Krebs 4 1|
formen Kraft er enten

en sideform uden omlyd (Seip.L.II.104) eller

(snarest) en folkeetymologisk omdannelse efter

I. Kraft (jf. Thorsen.8; sml. Festskr.Vilh

Thoms.290))
1) om sygdom, der ytrer sig i dan-

nelsen af svulster af en særlig art (se

Kræftsvulst^, ell. om selve svulsten. I.l)

om saadan sygdom hos mennesker og dyr,

60 Cancer (jf. Kræftsvulst 1); tidligere ogs. om
andre sygdomme m. lign. symptomer (jf. Ben-f
Hovkræft). Moth.Conv.K210. De, som ere

. . med Flod eller Kræft ilde tilreedte . .

maae ei paa Gader . . eller andre offent-

lige Steder lade sig finde. Forordn."^*1^1708. m

L§12. Hvor lidet . . kjende vi til Kræften g
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og andensteds, naar den begynder at blive

rød, binder man en levende Krebs paa

det angrebne Sted. Werfel.Fi8kerh.121. En
stor Mængde ældre Kvinder dø som be-

kendt af Kræft i Livmoderen. OBloch.D.^

1.92. Er Kræften ikke et af Naturens
sundeste Midler til Udvælgelse? JFJews.

H..182. II (1. br.) m. uhest. art. en liden Kræft
kand fortære det gandske hegeme. Mossin.

Term.532. Jeg tror jeg faar en Cræft i

Ryggen. ECAnd. (HHelweg. HCAndersen.

(1927).83). li
hel e». lukket kræft, (nu

næppe br.) om kræftsvulst, der ikke er aabent

saar. Man deeler Kræft i en heel eller

lukt, som bedre kaldes Kræftknude . . og
den aabne eller den egentlig kaldte Kræft.

Apot.(1791).343. VSO. (^it. Kræftknude;. 1.2)

(især gart.) om lignende sygdom hos træag-

tige planter (jf. Kræftsvulst 2). HaveJD.

(1762).137. (abilden) er ogsaa bleven æl-

dre, der er Kræft i dens Stamme. Blich.

(1920).VI1.40. HavebrL.HSl. 1.3) (især CP;

bet. 1.1 (og undertiden I.2) anv. i sammen-
ligninger og billedl. *Vaager jeff, da er jeg
fuld

I

Af Bekymrings Kræft (SalmEj.
587.3: Kval; og Qviåe. Kingo. 483. man
(ser) slige hemmelige Forsamlinger at til-

voxe med en utroelig Hastighed, og at

æde om sig som en Kræft igiennem et

heelt Land. Holb.Gonv.222. Tvivl om Indi-

vidernes Udødelighed er Kunstens Kræft.
PMøll.II.268. hver Livsens prægtig Lyst
. . fluks som den favner dig med sunde
Arme, eddres af Dødens Kræft. JPJacJ.
178.

2) (vulg.) bet. l.i brugt i eder og forban-
delser (for den alm. sprogfølelse dog nu uden
tilknytning til bet. I.1;. gid kreft fortærer
mig om ieg ei holder det. Moth.K322. fy for

kræften. OrdbS. (Møn). \\ nu næsten kun i

formen Kraft. *Gid Kraft fortære hendis
Flsib.Schandrup.P4r. gid kraft fortære mig.
Moth.K321. nu især i ftg. forh.: jeg skal
— Kraft knuse mig — uh — ja jeg skal
sla' Jer. Schand.F.77. D&H.I.507. Ntt bliver
Baronen Kraftstejleme sentimentalsk.
MylErich. T. 39. Arne. Korte Beretninger.
(1918).28. det her er Fanden Kraftstejleme
dyrisk, ja værre end dyrisk. TomKrist.LA.
72. kraft æde mig [kpfdiæQemai ell.

(alm.) -'æQama, -'e-(98)m9°; ogs. 'krefdama]

:

mig skal i krafteme ikke mere gøre Grin
med. JVJens.II.158. kraft æde mig (bedre:
ede mig) . . Denne ed hører særlig løm-
melalderen til, ligesom ravrør og andre af
manddommens insigmeT.Hjortø.OS.96. Tom
Krist.LA.lOl. Feilb.II.284. OrdhS.(sjæll.).

jf.: Da drengene så de voksne, blev de
mer højrøstede og vilde; enkelte udveks-
lede kraftedemer og andre tegn på moden-
hed. Hjortø.F.106. (sjældnere:) Jeg skal,
Kraft brøle mig, vise Jer, hvad jeg
duer till GSchutte.B.85. \\ det var kraf-

tens ell. (1. br.) kræftens (CDangaard.
UligeVilkaar.(1904).6.8.11 ofl.), (især dial.

ell. prov.) det var pokkers, fandens. Feilb.II.

284. en kraftens karl olgn., (især dial.

ell. prov.) en pokkers karl. Feilb.II.284.
II. t liræft, en. {genojA. af Ew. fra

ASVedel.Saxo.(1575).38; ænyd. krefft,krafft,

glda. krefft, fra mnt. krevet; sa. ord som I.

Kræft; bet.p.gr. af ligheden ml. et saadant
io panser og krebsens skjold) brystharnisk.

der hialp hverken Skiold eller Brynie,
hverken Hielm eller Kreft imod dette mit
skarpe Sværd. Ew.(1914).1.366. J/". Kræft-
harnisk. AarbKhhAmt.1927.197.
Kræft-, i ssgr. (nu kun dial. Kraft-, se

u. Kræft-skade, -urt;, især (med.) af 1. Kræft
1.1, fx. (foruden de ndf. medtagne) Kræft-
dannelse, -dødsfald, -forskning, -middel,

-mikrob, -patient, -tilfælde, -væv. -ag-
20 tiff, adj. Tode.H.214. Kræftagtige eller

ædende Saar. Apot.(1791).410. Kriterium
for Svulsters kræftagtige Natur. SaUXIV.
803. t -artet, adj. d. s. En kræftartet
Hævelse. VSO.(u. Kræftknude;, -byld,
en. d. s. s. -svulst (1). Reiser. Y. 35. Hun
havde en Kræft-Byld i Brystet, en knyt-
tet Næve stor. GHLund.KA.197. VSO. MO.
II
nu især (CP) i sammenligninger ell. billedl.

(jf. 1. Kræft 1.3, u. Kræftskade osv.). en af

30 disse Kræftbylder paa det menneskelige
Samfund, som man . . kalder Pebersvende.
CBernh.VIlI.66. Datiden kjendte Tallot-

teriet som en stedse vædskende Kræftbyld
paa Samfundslegemet. HSchwanenfl.S.149.
-celle, en. om cellerne i en kræftsvulst.

AHannover.Hvad er Cancer ? (1843).4. Sal.^

XIV.805.
Kræfte, flt. af I. Kraft. Kræfte-,

i ssgr. se Kraft-.
40 kræftens, adj. se u. I. Kræft 2.

Kræfter, flt. af Kraft.
Kræft-gift, en. (nu næppe br.) smit-

stof, der mentes at fremkalde kræft (jf.

-smitte;. VSO. -snl, adj. (1. br.) om an-
sigtsfarve hos kræftpatienter, det kræftgule
Ansigt. ORung. VS. 91. -harnisk, et. se u.

IL Kræft, -knnde, en. 1) (knudeformet)
kræftsvulst (i). OeconH.(1784).IIL57. VSO.
MO. SaVXIV.802. 2) [LI.2] (gart.) d.s.s.

50 -svu\st2.MøllH.III.627. etforkrøbletÆble-
træ, der er helt knoklet og sammentrukket
af Krseitknuåer. AndNx.M.14. -lidelse,
en. (jf. -skade, -sygdom, -syge;. S. var døds-
syg af en forfærdelig Kræftlidelse. Schand.
0.11.42. Font.LP.VIII.255. -pulver, et.

(foræld.) en slags pulver, anvendt som læge-

middel mod kræft (l.i). VSO. -raadde,
en. (nu næppe br.) materie (pus) fra kræft-

saar. VSO. -saar, et. saar, udviklet af en
60 kræftsvulst; tidligere ogs. om lign. saar af

anden art. || til L Kræft l.i. Apot.(1791).344.

Panum.124. \\
(gart.) til I. Kræft 1.2. MøllH.

III.627. SaUXVII.749. \\ C3 i sammenlia-
ninger ell. billedl. (militærvæsenet) vil bryde
op atter og atter som et Kræftsaar, saa-

længe Kapitalen er den herskende Magt
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i St&terne.GBang.S.rO. Rørd.HS.19. -saft,
en. hvid, mælkelignende saft, som kan pres-

ses ud af snitfladen af en kræftsvulst. Pa-
num.124. -salve, en. (nu næppe br.) salve,

brugt mod kræft (l.i). VSO. MO. -skade,
en. (dial Kraft-. Feilb.). (jf. -lidelse, -syg-
dom, -syge samt Krebsskade^ kræft(syg-
dom, -lidelse); undertiden spec. om (aabent)
kræftsaar (MO.). Naar Solen gaaer iglen-
nem Krebsens Tegn . . skal man fange
Krebs og brænde dem til Pulver, hvilket
er godt . . imod Kræftskade. Thiele.lII.124.

Feilb.
II

i rigsspr. især (GJ) billedl. (jf. u.

-byld, -saar, -svamp og I. Kræft I.3). Den
tydske Hanse fik fast Fod i Norge og blev
en tærende Kræftskade. ^Wen.i.55. (reto-

rerne) var en Kræftskade paa den antike
Litteratur. JLHeib. (St SprO. Nr. 118. 45).

-smitte, en. (1. br.) overførelse af kræft
ved smitte. D&H.

||
(nu næppe br.) d. s. s.

-raadde. VSO. -stof, et. (sj.) om kræft-
celler, -væv. Organets Yddgge fortykkes
ved Infiltration af Kræftstof og forvandles
ganske åQTi\\.Mansa.QS.424. -svamp, en.

ri.1.2] ^ svampen Nectria Fr. (der fremkalder
kræftpaa træer).ForstO.

||
billedl.lntlationen— den moderne Tids økonomiske Kræft-

svamp. Hjulet.Viil925.3.sp.2. -svulst, en.

(jf- -byld, -knudej. 1) ondartet svulst, der
efterhaanden ødelægger det organ, hvori den
opstaar, og breder sig til andre organer, der
ligeledes nedbrydes (jf. I. Kræft l.i^. Sal.^

XIV.802. 2) (gart.) knude ell. svulst (hos
træagtige planter), der ofte danner et saar,

i hvis midte der findes levninger af en vissen

gren (fremkaldt af frost, bakterier ell.svampe;

jf. I. Kræft 1.2;. MøllH.III.627. -syg, adj.

som lider, er angrebet af kræft. || til I. Kræft
1.1. kræftsyge Legemsdele. SaUXIV.803.
II

(gart.) til I. Kræft 1.2. Dette Træs Til-

bøjelighed tU at blive kræftsygt er meget
stor. Bredsted.Pom.lI.223. -sygdom (SaU
XIV.805) ell. (nu 1. br.) -syge, en (Gyr
Lemche.D.41. D&R.). til I. Kræft I.1-2 (jf.
-lidelse, -skadej. -urt, en. ('Kraft-. Moth.
Conv.K211). 2( (nu næppe br. i rigsspr.)

St. Hansurt, Sedum telephium L. (brugt som
lægemiddel mod kræft). JTusch.223. Th
Bartholin .Sygdommens Overplantning, (overs.

1794).9.jf. FolkLægem.IIL64. -vand, et.

(nu næppe br.) en slags vand til at vaske
kræftsvulster og -saar i. MO. S&B.
Kræg, et. se Kræ.
Kræge, en. ['kræ'qa] (dial. Krege. VSO.

jf. Feilb. og JTusch.l86(sdjy.). Kreje. JTusch.
186 (Lolland, Fyn). OrdbS.(sjæll.). jf. Kræ-
ger CO svajer. SSwane. Templet. (1918). 36.
Krige (Kride, Krie). Hubertz.Ærø.(1834).
249. OrdbS.(Fyn). jf. Feilb.(sdjy.)). flt. -r.

'ænyd. 'kræge, kreige, kregen, sv. krikon
j7-&oni/i.krægen. Esp.193); fra mnf.kreke,
rike,77.^y.krieche,oM.chrieh-,krichboum;

af usikker oprindelse; jf. II. Kriger; især
dial. ell. gart.) Sf om (den kuglerunde,
sorteblaa, duggede stenfrugt af) kræ-
getræ, Prunus insititia L. (alm. kræge);

ogs. (bot.) som navn paa hele slægten Prunus
L. (Lange.Flora.815. jf. fx. Hæg(g)ebær-,
Kirsebærkræge og Funke.(1801).11.47ff.)
ell. (dial.) om andre Prunus-arter, fx. alm.
blomme, P. domestica L. (JTusch.186.329.

jf. MDL.), slaaen, P. spinosa L. (FDyrlund.
tfds.49), mirabel, P. cerasifera Ehrh. (OrdbS.
(Ml.)). JTusch.186.329. *Af Hægebær og
Kræge Fuglen lokkes

| Paa sildigt Træk,
10 at nøle i dit KrsitJHSmidth.Haver.284.
de frønnede Krægers bladfattige Kroner.
Qjel.aL.73. Frem.DN.268. Kræge-bær,
et. 2( 1 ) (nu kun dial.) slaaen, Prunus spi-

nosa L. JTusch.330(jy.). Kreige-: JTusch.
187. Funke.(1801).11.87. 2) {efter no. kre-
kebær; 1. br.) d. s. s. Krækkebær. VSO.

||

hertil: Krægebær -ris (POWalløe.Dagb.77.
Pont.F.1.158). -træ, et. (især gart. ell.

dial.) 2( alm. kræge, Prunus insititia L.
20 vAph.(1764). JHSmidth.Haver.202. MentzO.

Pl.93. Feilb. OrdbS.(Fyn).
krægle, v. se kregle.

t Kræk, et. ('Krek. Leth.(1800)). flt.

d. 8. {fra no. krek; se u. Kræ) lille dyr;
især om lille krybende dyr, insekt olgn.

^.//".Døgnkræk;. vApA.iVa^/i.FJ.57i. Muskler,
Snekker, Coraller, Dyrplanter, og slige

Kræk.TBergmanJordkloden.(l 771).220. Ka-
kerlaker kalder man disse forhadte og dag-

30 skye Kræk. Baff.(1784).150. VSO. jf.: Han
(0: en skolekammerat) kaldte mig ogsaa
imellem Kræk og Krøte. Oehl.ErH.45.
Kræk-and, en. se Krikand.
Kræke-bær, -lyng, se Krække-bær,

-lyng.
I. Krække, en. ('Krikke. Cit.1860.

(NordsjællF. V.168). Krik. Pont.Vildt.(1899).

19). flt. -r. {æhyd. krække, krekke, sv. dial.

krekje, arm paa spinderok, no. kreke, stolpe

40 med grene; til IL Krage; jf.jy. kræg, krog
til at hænge noget paa, tværtræ i sidefjælene

paa en høstvogn; dial. (sjæll.)) krumt, kro-
get stykke træ olgn.; i forsk. spec. anv., fx.:
knage, krog til at hænge noget (især: seletøj

osv. i stalden) paa, vinkelbøjet haandtag paa
leskaftet, stykke træ med pinde i, hvorpaa
blaaret anbringes. *Storm- Hætten hånd
rykte fra Krække. iSfoH.i7S.ff5f. Naar Siel-

lænderinden spinder sine Blaar, kaster
50 hun dem løse paa trearmede Træegafler,
Krækker kaldede. Junge.l05(jf. Blaarib-æk-
ke. AarbFrborg.1918.63). AarbFrborg.1920.
91. OrdbS.(sjæll.). .//". Hængekræ kke (o:

knage). Moth.H163. 2 Lysekrikker (0:

kroge til at hænge lamper i). Cit.1860.(Nord-
sjællF. V.168).

II (jf. vestjy. krog, om en pibe)

i videre anv., om lille pibe, snadde, (vi) laa

og drev ude ved vore Aalekroge, hver med
en lille S hsi g-Krik (Pont.N. 21: Shag-

60 Glød; under Næsen. Pont. Vildt. (1899). 19.
IL Krække, en. se I. Krikke.
Krække-bær, et. ['krBga-] (ogs. un-

dertiden (efter no.) Kræke-. LTid.1729.202.
vAph.Nath.IV.465. VSO.(u. Kræklingj.
KnudBasm.GS.I.138). {no. krekebær, isl.

kræki-, krækjuber, oldn. krækiber; 1. led
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er en afl. af I. Krage; .//". Kragebær, Kræ-
gebær 2, Krækling) ^ om (hærret af) kræk-

Ting. Egede.Orønl.25. Her paa Landet (o:

i Sydgrønland) voxede endeel Krække-
bær, hvoraf vore Qvindfolk samlede en
Forraad. POWalløe.Dagb.68. Rostr.Flora.l.

194. ForstO. Sal.''XX.662. Feilb. \\ hertil:

Krækkebær-lyng (d. s. s. Krækkelyng. Knud
Easm.MS.III.2S6). -lyng, en. {no. kreke-
lyng, isl. krækilyng; om 1. led se u. -bær; lo

nu næppe br.) 2f d. s. s. Krækling. Kræke-:
vAph.Nath.IV.465.
Krækliniil^, en. ['kregleri] flt. -er. (fra

no. krekling, jf. sv. dia^ kråkling; afl. af
I. Krage; jf. Krækkebær osv.) ^ alm. rev-
Ung, Empetrum nigrum L. (jf. Koste-bær,
-lyng, Sortebær^. JTu8ch.77. Andres.Klitf.

171. Frem.DN.214.\\ hertil (nu næppe br.):

Krækling-lyng, (jf. Krækkelyngj d. s. vAph.
Nath.l V.465. 20

Krællike, en. se Krillik(e).

I.Kræm, en. [kræ'm] (ogs. skrevet Creme
(Creme, Creme). Sat.iy.680. VareL.H62.~
undertiden (efter eng.) Cream. TelefB.1928.
11.1662. se ogs. u. Is-, Koldkræm. — nu
1. br. Krem (Éuusm.(1793).247.249. TelefB.
1928.11.1848), Crem (Leth. (1800).23. jf.

Chreem. OeconH. (1784). L 204). f Craim
(Looft.Kogebog.(1766).447)). flt. -er (TelefB.
1928.11.1600.1603). (sv. kram, no. krem, ty. 30

creme (f craim); fra fr. creme og eng.

cream; maaske egl. sa. ord som ænyd. cris-

mæ, salve, oldn. krisma, af gr. chrlsma)
navn paa forsk, stoffer af tyk, fløde-
ell. salvelignende konsistens; især iflg.
spec. anv.: 1) om forsk, kosmetiske mid-
ler. VareL.n62. Krak.l927.II.1080. ofte i

ssgr. som Ansigts-, Hud-, Tandkræm
(Krak.1927.11.1314). jf. ogs. Koldkræm. 2)
om pudsemiddel. Det forskelligtfarvede 40

Fodtøj skal pudses med Kræm af til-

svarende FsiTve. IngebMøll.KH.238. især i

ssgr. som Pudse-, Skokræm. 3) (bag., kog.)
om forsk, spiselige blandinger af fløde,
mælk, æg, sukker m. m., fx. brugt til fyld i

kager, chokolader ell. som dessert olgn. en
hævende Budding, og et Fad med Kræm.
Skuesp.X.40. Om kolde Rætter og Salater,
Compots, Schelee, Krem. Huusm.(1793).
222. Creme til ls.FrkJ.KogebP(1921).256. 50

ofte i ssgr. som Hindbær-, Jordbær-
(Huusm.(1793).249), Kaffe-, Karamel-,
Likør-, Vanille-kræm ofl. (se FrkJ.
Kogeb.'^(1921).254-55). se ogs. Fløde-, Is-
kræm. II. kræm, adj. [kræ'm] (især T
ell. dame-spr.; 1. br.) forkortelse for kræm-
farvet. (en hovedpude) med kræm Bol-
ster. Bornh. Samlinger. XIII. (1920). 164.
Kræm-, i ssgr. ['kræ'm-] især afl. Kræm 3.

kræme, v. ['kræ-ma] -ede. (afl. a/* I.Kræm ; 60

især yf ell. dame-spr.) farve lysegul; gøre
kræmfarvet. Gule Skjolder og Pletter
paa overvejende hvide Ting, som ikke
kan vaskes af, kan undertiden blive gan-
ske usynlige ved at kræme Tøjet lidt.
IngebMøll.KH.234.

Kræmer, Kræmeri ofl., se Kræm-
mer, Kræmmeri osv.

Kræm-farve, en. (1. br.; jf. -farvet).
IngebMøll.KH.212. -farvet, adj. hvid
med svagt gulligt skær; flødefarvet (Jf. H.
kræm, kræmgul^. et kremfarvet ForKlæde
med broderet Brystsmække. Gjel.M.278.
kræmfarvede Stoffer. IngebMøU. KH. 211.

•gul, adj. d. s. s. -farvet, (hun) var skrut-
rygget og klædte sig fortrinsvis i kréme-
gult. Bang.SE.88. de høje Vinduer . . vare
prydede med prægtige kremgule Gar-
diner. AErslev.Sommerferie.(1899).17. -is,

en. (kog.) is (3) med kræm. FrkJ.Kogeb.^^

(1921).256. -kag^e, en. (bag., kog.) kage
med kræm (3) indeni. Chievitz.FG.171. CMøll.
FF.369. FARosenb.HermanBang.(1912).20.
Kræmmer, en. ['krumar] Høysg.AG.

41. C(t) Kræmmere. OrdbK(Faister), jf. Esp.
449. — nu kun dial. Kræmer. Holb.MTkr.
177. Slange.ChrIV.1215. VSO. Thorsen.32.
Kort.141-42). flt. -e. (ænyd. kremere

,
glda.

(flt.) chræmæræ (Mand. 157), æda. (flt.)

krembere og i ssg. krambær-, kræmærgatæ
(RibeOldem.67.68), sv. kråmare, no. krem-
mer; fra mnt. kremer, kramer (ty. krå-
mer); afl. af II. Kram; i rigsspr. nu (uden
for ssgr.) foræld, ell. nedsæt.; jf. Kræmmeri)
person, der driver handel; især: person,

der driver handel en detail; (smaa)hand'
lende; detailhandler (jf. Kramhandler,
Købmand, Høkerj. Hvilken Kiøbmand,
Kræmmer, Vinhandler, eller anden, som
handler i Gros med Vin, Humle, Salt,

Fisk og Sild (osv.). DL.5—14—49. Kræm-
merne og de, som solgte allehaande Vare.
Neh.13.20. De Hundsvotske Poeter maatte
boe midt udi Byen som andre Kremmere,
der have noget at selge.Solb.Tyb.I.S.
PMøll.1.97. Nu løb de hen hos Kræmme-
ren og kjøbte ny Olie. Kierk. VII.8. Hage.*
531.

II
tidligere spec. om person, der handlede

med manufakturvarer, klædevarer olgn. (jf.
Klædekræmmer^. IIolb.Kandst.V.3. Søysg.
S.308. Da vi kom der gik Onkel hen og
talte et Par Ord med Kjøbmanden — eller

det er sandt. Kræmmeren skal man jo her
(o : i Kbh.) sige . . (vi) havde begyndt at see
paa Schawler. UngdGl.I.lOl. Men lurvede,
blaa Habit,

|
som jeg snød mig til hos en

Kræmmer,
|
der undte mig sin Kredit. S^ørfft.

GD.43.
II

i sammenligninger og billedl. (især
om smaalig, alt for beregnende ell. nærig per-
son; jf. ogs. ssgr. som Fabel-, Floskel-, Glose-,
Hemmeligheds-, Indfaldskræmmerj. en
Stat (o: Hamburg), hvor alle, der ikke ere
Kiøbmænd, ere — Kræmmere. ^a^^'es.L.

1.128. *Grev Hans var en Kræmmer, holdt
Hus i Kiel, |

Med Høg og Hund. Grundtv.
PS.VI.235. *tinge som en Kræmmer | om
Prisen vil han e]. Ploug.1.343. D&H. \\ i

faste forb. gaa ell. køre kræmmer, (nu
kun dial.) gaa, køre omkring med kramvarer.
Høysg.S.43. Feilb. jf.u.HosékTæmjner slutn.

Per kræmmers gevær: Krist.Ordspr.83.

se ogs. u. Gevær 4.3. || ordspr. og talem. n aar

XI. Rentrykt "/s 1929 88
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fæ
kk e n ("se II. Gæk 1a) ell. tossen (Kiøhm

ystll.144. Oehl.TJ47) e«. narren (Moth.
N27. MOJL167), narre (PAB.eih.Sk.III.
10. IIauch.II.174. Levin.) kommer til

torvs, ell. (nu især) naar tosser kom-
mer til marked(s), faar kræmmeren
penge. GrundU\Da.Ordspr.(1845).nr.2726.
S&B.II.13. en kræmmer har en ed fri,

(nu næppe hr.) man skal ikke tro en kræm-
mers eder (jf. Kræmmered^. Mau.4771.
EPont.00.71. naar man køber kræm-
meren, har man krammen forintet,
se IL Kram 3. det er en ringe kræm-
mer, der laster sit eget kram olgn.

Krist.Ordspr.176. Feilb. GJ Kræmmer-
aand, en. (især nedsæt.) om ensidige for-
retningsinteresser ell. handelsfolks (smaalige,
alt for beregnende) tænkemaade (jf. -sjæl
sam^Høker-aand, -gejst u. Høker-j. FGuldb.
PD. Fort. 10. *Bergens Kræmmeraand.
Grundtv. PS. III. 292. Eeib. Pros. IV. 73.

Flensborgs Indvaanere, som i Virkelig-
heden ere betagne heelt igjennem af

Kræmmeraand. Cit.l845.(PLaurids.S. VIII.
1 00). -ag^tig:, adj. (især nedsæt. ; jf. kræm-
merlig; 1. br.). hånd seer så kremmeragtig
ud. Moth.K328. VSO. D&H. en kræmmer-
agtig forretningsmaade

j -alen, en. (jf.
-maal; nu 1. br.) en kræmmers alen(stok);

ofte i udtr. for at være smaalig, alt for nøje-
regnende ell. nærig. *Da kan Du give Reg-
ler, som Du vil,

I
Og maale Dyden med

enKræmmeTsden.IIauch.D V.III.204. Tøiet
er maalt med Kræmeralen-F/SO. -bod,
en. (1. br.) en kræmmers bod (butik); kram-
bod. PoulPed.DP.61. AxJuel.VS.33. -bog,
en. (nu næppe br.) en kræmmers regnskabs-
bog (over udestaaende fordringer). *derhos
kommer han ihu,

|
At han forærte nogen

|

Galanteri, som staar endnu
|
Til Rest i

Kræmmerbogen. Falst.55. Graah.PT.I.164.
-bær-olie, en. (omdannet af fy. kran(ich)-
beerol; dial.) æterisk olie fremstillet af ene-
bærtræ. En meget nyttigLægebog."^ (1807). 42.
Feilb. FolkLægem.III.64. -dreng, en.
(nu næppe br.) butiksdreng (jf. Krambod-
dreng;. Holb.Vgs.(1731).in.é. HCAnd.IV.
268. Schand.TF.I.61. -ed, en. (nu næppe
br.) en kræmmers ed, ell. ed, der kan udlæg-
ges paa to maader (jf. u. KJræmmer^. Moth.
K328. Jeg . . skulde høre mange Kræm-
mer-Eeder, førend jeg kunde troe, at de
Vahre . . ey skulde afgaae i større Qvan-
tité end de aarligen forskrives. /Spedafor.
60. VSO. -fold, en. dels (især r) om
fold paa tøjstofer, der sælges i dobbelt bredde
(og er sammenfoldet æg mod æg); dels (nu
sj.) om (skarp) fold i nye ell. nypressede klæ-
d^^ (Jf- '^g)' Levin. D&H. -gaard, en.
(nu næppe br.) købmandsgaard. Borrebye.
TF.397. -handel, en. en kræmmers for-
retning; kramhandel (jf. -skab samt Kræm-
meri;. Moth.K328. VSO. \\ nu kun (dial.)
om handel med bissekram. Feilb.

Kræmmer-bns, et. 1) (ænyd. d. s.; nu
sj.) en kræmmers hus (butik). *Thi blev end

mit (o: John Bulls) al Hindostan,
| Fast

jeg bygger dog paa det Gruus
|
Kun mit

Ostindiske Kræmmer-Huusl Grundtv.Krøn.
115. Ing.KE.II.8. Butikssvende kommer
halsende ud af Kræmmer-Husene med
Varer. Axel Thomsen. AfKains Slægt. (1899).
68. jf.: *Der (o: i BrUgge) var Dag og Nat
Rykind, |

Kræmmer-Hus for hele Verden.
Grundtv.Krøn.'^177. 2) {ænyd. d. s., sv. dial.

10 kramarehus, mnt. kremerhus; jf. -tut samt
Hus 13) en ved sammenrulning af et stykke

papir dannet tut af form som en omvendt
kegle (brugt af urtekræmmere til at pakkt
smaa partier af forsk, varer ind i); ogs. om
lign. pose til at hænge paa juletræet. *En
Pægel Brændeviin, et Kræmmer-huus To-
hak. PrahlBJ.17. (han) gjorde .. et lille

Kræmmerhuus af Papir, fyldte det med
Jord. CBernh.IX.231. Allerede den første

20 Aften overrakte han mig oppe bag Cou-
lisserne et stort Kræmmerhuus Svedsker.
PalM.IL.II.182. „Hvad lavede hans Mo'r
i Aftes?" spurgte Bette-Lavst . . „Kræm-
merhuse og Hjærter til Juletræet I" sva-
rede Frants. Budde.JF.19. købe et Kræm-
merhus Bolsjer I Tandr.R.lll. || m. henblik

paa det forhold, at bøger, der intet er værd,
ikke kan sælges, brugtes til kræmmerhuse.
„hvortil bruger hun denne Bog, jeg seer

30 det er en Satyrisk Roman." — „Af den
river jeg Blader ud og giør Kræmmer-
huse." Eolb.Vgs.IIl.3. deris Vers vare icke
bedre værd, end at bruges til Kræmer-
Jiuuse.Worm.Sat.83. *hvis . . man kimser
ad min Muse,

I
saa er Papiret godt til

Kræmmerhuse.Z)rac/im.i)J'.JJ.557.
f|

billedl.

(jf. bet. S). *See , Bøgen dækker op sin

Disk
I

med grønne Kræmmerhuse. i2ic/i.

1.23. Hvorfor staar De og svøber Deres
40 Ord ind i saadanne indviklede Kræmmer-

huse. Aakj.PL.121. 3) overf. anv. af bet. 2.

3.1) (bag.) bagværk af form som et kræm-
merhus (der fyldes med flødeskum). S&B.
FrkJ.Kogeb.270. 3.2) (bot.) rørformet, stæng-
len omfattende bladdannelse (hos skedeknæfa-
milien); Ochrea. Drejer.BotTerm.47. Lange.
Flora.XLIII. 3.3) (zool., nu næppe br.) navn
paa visse keglesnegle. vAph.Nath.IV.463.
VSO. 3.4) (^ jarg.; nu sj.) om en (sø)of-

50 ficers trekantede hat. KLars. Soldatspr. 30.

Kræmmerhns-blomst, en. % (sj.)

kalla, Richardia africana Kunth (Calla æthi-

opica L.), hvis hvide blomster har form som
et kræmmerhus (2). FJCJensen. Stuegartne-
riet.(1856).77. -lod, en. (nu næppe br.)

om jordstykke, hvis form minder om et kræm-
merhus (2). VSO. -mager, en. [2] (sj.)

nedsæt, betegnelse for en urtekræmmer. Blich.

(1920).VI.72.
60 Kræmmeri, et. [krBma'ri-] (nu næppe

br. Kræmeri. Moth.K329°VSO.). {æda.krem-
bæri; vel laant fra mnt, jf. mht. kræmerie,
hty. kråmerei; til Kræmmer; jf. Kram-
meri; nu kun i ssgr. som Aflads-, Hemme-
lighedskræmmeri) en kræmmers forretning;

kramhandel; ogs. nedsæt., om handel i al
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alm. ell om smaalig, altfor beregnende,
næria fremgangsmaade (jf. KiæmmeT-
handfel, -skab^; konkr.: en kræmmers va-
rer; især: daarlige, usle ting (jf.KriLjn-

merij. Ægteskab er blant Dyr, sagde Ca-
ninen, ikke andet end et Kræmmerie; thi

man spørger hverken om Dyd eller For-
stand, men alleene om hvad een haver til

heste. Holb.MFbl.159. siden Christendom-
mens Indførsel bekymre Munkene og de
Geistlige sig aliene om, at sammensmøre
deres Helgens Legender, med meere des-

lige Kræmmerie. I TitZJ 75 7.50^. jf.: r,(her'

tugen) udstedte . . et Handelsdiplom til

Fordeel for Kræmmerne i Lybeek.** . .

„hvad i al Verden kommer alt det Kræm-
meri Kronen og Riget ved?** Ing.EM.
111.95.
Kræmmer-kone, en. (nu næppe br.)

en kræmmers hustru, ell. kvinde, der driver

kramhandel (jf. -pige samt Kræmmerskej.
Moth.K329. Skuesp. XI. 363. VSO. MO.
-latin , en. {ænyd. kræmerlatinæ i bet. 1

(PrædikantersGjensvar. (udg. 1885). 29)) 1

)

(nu 8j.) om daarlig latin ell. om de i han-
delssproget forekommende fremmedord (jf.

-sprog, -stil samt Kloster-, Køkkenlatin);
ogs. om en form af rotvælsk (Sandfeld.S.^
208. jf. Keltringelatin^. Disconto, Trafik,

Debet og Credit (hvilke Talemaader I for-

fængelige Lærde pleie at kalde 'Kidim-
mex\2Xin).0ehl.XXYII.lé. VSO. MO. Gade-
ordb? 2) (nu kun dial.) om noget uforstaae-
ligt, vrøvlet. Feilb. Kværnd. 3) (især spøg.,

nu 1. br.) om de bogstaver ell. tegn, der (efter

et særligt system) af handlende anvendes til at

angive prisen paa varen (jf. -mærkej. Moth.
K328. KiøbmSyst.II.140. VSO. f -leje, et.

d. s. s. Handelsplads 3. Privilegium.^^1732.
II.§1. (han) vovede . . at forlange Lad-
ning uden Penge, med Anviisning paa
Kræmmerleiet (Factoriet). Grundtv. HV.
111.155.

kræmmerlig:, adj. ['krBmarli] (sj.)

adj. til Kræmmer (jf kræmmeragtig). Hun
begyndte . . at kokettere med de kræm-
merlige Købstadsløver (o: forretningsfolk).
OMads.Noveller.(1887).131.
Kræmmer-maal, et. (jf.-såen; l.br.).

Kunstmæcen vilde han være, skjøndt efter
Kræmmermaal. Davids.KK.463. -mærke,
et. (nu næppe br.) især i fit, om kræmmer-
latin (3). VSO. MO. -papir, et. (nu næppe
br.) indpakningspapir. Moth.K329. VSO.
-pig:e, en. (nu kun dial.) dels: butikspige.
vAph.(1759). VSO. MO. dels: (yngre) kvin-
delig kræmmer (jf. -kone samt Kræmmer-
ske). HimmerlKjær. 1921. 83. -politik,
en. (1. br.) om smaalig, alt for beregnende
politik. Saaby.'' -sjæl, en. (jf. -aandj.
Han har ret en KræmersiæLFiSO.

|| især
nedsæt, om handelsmand ell. smaalig, alt for
beregnende person. Blich. (1920).VII. 224.
Menneskenes Lyster ere . . dorske, deres
Lidenskaber søvnige; de gjøre deres Plig-
ter, disse KiæmmeTs'iæ\e.Kierk.I.12. de

20

Kræmmersjæle (o: hollænderne). MPalu-
dan-MiXller. Landsdommeren paa Langeland.
(1926). 174. -skab, et. (sj.) kræmmeri.
*Giestfrihed, naar den gaaer ud paa Gien-
gield,

I

(er) Kun Kræmmerskao, hvoraf
man venter sig

|
. . Fordeel. Pram.Drøm.74.

Kræmmerske, en. (nu ikke i rigs-

spr. Kræmerske. Moth.K329. VSO.). {ænyd.
d.s.; nu l.br.) kvindelig kræmmer (jf.

10 Kræmmer-kone, -pigej. Wand.(Skuesp.! V.

10). VSO. „Jeg veed icke, hvad hun hee-
der, men det var en Galanterie-Kremmer-
Encke." — „Og eders (o: den kones navn,
I taler om)?"" — „Ogsaa en Galanterie-
Kremmerske." Holb.Vgs.V.3. ChrFlensb.

DM.I.47. en Purpur-Kræmmerske.
ApG.16.14.
Kræmmer- spro|^, et. (1. br.; ned-

sæt.) OM handelssprog. forretningssprog (jf.

-latin 1, -stil). Grundtv.PS.VI.534. -stil,

en. (1. br.; jf. -sprog^. Jaskeri, geskæftig
Smagløshed, Usikkerhed i Holdning og
Tone, tankeløs Anvendelse af Fraser og
Vendinger (i handelskorrespondance) frem-
bringer det Hele, der betegnes som Kræm-
merstil. Eage.^1190. -STend, en. (nu
1. br.) kommis; butikssvend; krambodsvend.
Eolb.Paars.47. Winth.V.120. Schand.AE.
218. -tnt, en. (nu næppe br.) d. s. s. -hus 2.

30 Dette Hørerør har en pyramidalsk Figur
og ligner aldeles enKisemmeTtvitPhysBibL
XXII.185. t -ulykke , en. (ænyd. d. s.

(PSyv.II.150. jf. Mau.L531)) om hjemme-
gjort tøj. EPont.Men.IIL513. -vare, en.

(jf. Kramvare ; nu sj.). især i flt, om en kræm-
mers varer; spec: manufakturvarer. Moth.
K329. VSO. Sibb.II.180. -æg:, en. (nu
1. br.) om æg paa nye knive olgn. ell. kant,

fold paa nyt tøj olgn.; især i udtr. for, at

40 noget lige er købt, er (som) nyt, endnu ikke

har været i brug (jf. -fold). *du finder mig
værdig . .

|
At slide Kræmmereggen af dit

Sværd. Oehl.ES.163. VSO.VJ.509. Disse
Tørklæder have endnu deres Kræmmereg.
MO. D&E.
kræmse, v. -ede. (jf. sjæll. kræmme,

kræmre, tage paa (OrdbS.), fynsk kræme,
kramme (Kværnd.), sv. dial. kråma, no. dial.

kremja og kræma samt oldn. kremja; besl.

50 m. HI. kramme; sml. kramse og gramse;
jy.) tage haardt paa; kramme. Feilb.

\\

ogs.: famle (paa); gramse. *Detfine Hode
kaster sig —

|
de tynde Fingre kremser,

|

medens Munden (o: paa en døende) rast-

løs remser I sine endeløse Remser, ^er^-
stedt.TR.119.

Kræm-SOTS, en. (kog.) sovs, lavet af
æg og sukker, tilsat mælk. FrkJ.KogebJ^^
(1921).186.

60 kræmte, v. se kremte.
L t Kræng:, et (CPont.ER.73). (fra

holl. kreng, kød af (døde) dyr, aadsel; vist

besl. m. oeng. cringan, falde, dø, og II. kræn-
ge ; 7/. Krænghag) kød, som hænger ved
(indersiden af) det spæk, der flenses
af hvaler og sæler. CPont.ER.50.

88<
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II. Kræng:, subat. [krei]^'] (sj.) vbs. til

II. krænge; til bet. 1, om bevægel8e(r), hvor-

ved man slynger ell. snor sig omkring noget

:

Nu Skridt, nu Galop . . ud og ind, i Kræng
om Muldkamme, hvor Rytteren maa løfte

Benene højt. Fleuron.STH.53.
III. kræng:, adj. [krsi['] (kr&ng. Moth.

K339. jf. Feilb. kring. MDL.). (ænyd. kreng,
kring, sv. dial, no. kring, oldn. kringr, let,

nem; besl. m. I. Kring, if krank; grundbet.:

bøjelig; nu kun dial.) snild; dygtig; spec,

dels m. h. t. arbejde: haandsmld; finger-
nem; dels m. h.t. tale: ordsnild; velta-
lende. *I Verdens Skabnings Bog . .

|

Hånd var saa Kræng og Klog. Schandrup.
Blf. *Pogen kræng (o: om den fingernem-
me David). Gh'undtv.SS.II.167. Hvor snild

og kræng I end fører Jer Tale, I kan ikke
bunde i v enskabet mellem Valdemar og
mig. AErslev.Kong Valdemar. II. (1890).48.
fra sine tidlige Aar af var (han) „kræng"
til at lave Bliktøj, o. lign. RibeAmt.1915.
110.

II
om ord, tale. *den Rosen-Vaand .

.

med Ord fuldkrænge,
|
Takked Gud.

Grundtv.Bjow.59. *abbeden . . |
fandt talen

klog og kræng. HolsteinBathlou.SF.21.
||

krængpaa fingrene (MylErich.NS.25),
paa (MDL.298. OrdbS.(Fyn.)) ell. i (Feilb.)

ell. med (MDL.) hænderne, fingernem.
^haandkræng. JySaml.V.llO. D&H.

\\

ræng i munden (Moth.K339. VSO.
MDL.) ell. i ord (Rahb.Skuesp.III.120.
Grundtv.Myth.462), snild ell. kaad, fræk i

sin tale (jf. mund-, ordkræng^.
krængd, adj. se krængt.
I. Kræng:e, en. ['krBixa] flt. -r. (jf.

holl. kreng, knude paa tov; til II. krænge)
^ bugt, øje, løkke paa tov; kinke; ogs.:

krængestik. Der er Krænger i Touget.
SøLex.(1808). MilTeknO. Endelig kan der
ogsaa laves en Krænge (Bugt) . . hvor
Kovsen sættes fast, ved at begge Parter
af Skinklen bændsles slimmen. KuskJens.
Søm.169.

II. kræng:e, v. ['kreiva] -ede ell. (nu
især dial.) -te (jf. Esp.194. Feilb.); part. -et

ell. (nu især dial.) -t [kr^ix'dl] (Drachm.STL.
219. FrNygaard.U.4B'.' Esp.194. OrdbS.
(sjæll. ). Feilb. jf. ogs. krængtj. v&s. -ning (s. d.)

ell. (nu næppe br.;jf dogEsp.195) -else (Mes-
nard.Jordemoder-Skole.(overs.l749).268)

, jf.
II. Kræng. {ænyd. d. s., sv. krånga, no.krenge,
nt, holl. krengen; besl. m. krangle, I. Krank,
II. krank, I. Kring, III. kræng)

1) egl.: (lade) beskrive en kreds, l.l) (nu
sj.) slynge, svinge rundt i en kreds,
(hesteprangeren) krængede . . sin Svøbe
over Hovedet Winth.Fort.49. \\refl: slynge
sig (rundt om); sno sig (om). *Voldsomt
Gyldenlænken krænger |

Sig om Nakken,
og han hænger. Winth.IV.39. Bækken
krænger og slynger sig videre om Tuer.
Fleuron.STH.40. Enkelte Storsten sprin-
ger som Troldtøj op paa Hovbanen —
forsigtig krænger (hoppen) sig uden om.
smst.54. 1.2) (især dial.) intr. ell. refi.: vride

sig, sno sig for at slippe løs olgn.; an-
strenge sig, kæmpe for at slippe løs.

Betjenten . . slæbte videre med Drengen,
der stadig krængede for at komme løs.

AndNx.PE.III.8L Den Lille . . vendte
Ansigtet bort og krængede for at komme
ned. sa.DHF.20. || uegl. Et mægtigt Elme-
træ krænger sig ud af en Klipperevne.
Bornh.Samlinger.V.(1910).154. \\ i forb. m.

io krympe: skikkes væk som en Spedalsker
eller en Landsens Uærlig . . for dét har
jeg krympet og krænget mig som det
usseligst' krybendes Dyr. JPJac.1.52. Træ-
er, Krat og Korn saae ud som, om de
gjorde sig fortvivlede Anstrengelser for
at slippe løs og flygte, men piskede af

Stormen . . kom de ikke videre end til at

krympe og krænge sig. Rørd.S.263.

2) (især .^) om det forhold, at et far-
20 tøj hælder (ell. bringes til at hælde) stærkt.

2.1) trans., om sø, vind, vægt: bevirke, at
et fartøj hælder stærkt. Vinden krenger
skibet. Moth.E339. SøLex.(1808). krænge
Skibet 4, 5 o. s. v. Planker af Vandet. VSO.
en stærk Sø krængede næsten Baaden.
HCAnd.IV.5. hver indgaaende Bølge kræn-
gede (skibet) mod Land. Goldschm.SF.389.
krænge et Skib over til Kølhaling. Scheller.

MarO.
II (1. br.) i videre anv. Jollen tog en

30 Gir og krængede en Pøs Vand ind over
Stormdækket. KnudAnd.H.207 . 2.2) intr.

ell. (nu næppe br.) refi., egl. (^) om fartøj

:

p. gr. af vindens tryk, lastens vægt olgn.

lægge sig over paa siden; hælde meget
stærkt (til den ene side). *undertiden

|

Kan Skuden krænge glubsk paa Siden.
Tode.L314. SøLex.(1808). *Skibet det kræn-
ger og knager. Blich.(1920).XXL184. »bå-
den sig vælter og slænger med skyllende

40 vand over dæk,
|
som et siv for stormen

den krænger og sitrer fra stævn til hæk.
NMøll.E.lO. Skibet krænger Bagbord
over. SøLex.(1808). Kutteren tog Fart,

et nyt Vindstød fulgte efter, vi krængede
over i Læ. Bergs.BR.229. jf.: pludselig
begyndte min Mand at more sig med at

rokke i Baaden, og det saå igen ud, som om
den skulde krænge over (o : kæntre). Nans.
KV.22.

II
(nu næppe br.) refi., i forb. m.præd.

50 ell. adv. Vel havde vi et got Skib, men
det var stærkt beladet, og slingrede saa
stærk i Søen, at Matroserne nogle gange
raabte: Nu krenger det sig lek. Robinson.
1.17. Skroget krængede sig om paa Siden.
Blich.(1920).XIX.191.

\\
(især iD) i videre

anv., om andre ting. Hjulene (maatte) at-

ter over en Knot; Vo^nfaddingen kræn-
ged haardt. Aakj.SV.VUl.45. Faderen gik
bagefter og saå om de gik ordentlig paa

60 Benene; han skændte hvis de fik Skonæ-
serne ned mellem Brostenene eller kræn-
gede paa Hælene. AndNx.DM. V.59.

3) vende noget saaledes, at den nor-
malt indvendige side (vrangsiden)
vender udad; ogs. refi. ell. (1. br.; se u. bet.

3.1^ intr.: vende sig saaledes, at vrangsiden
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vender udad; vende vrangen ud. 3.1)

m. h. t (gemtand af) tøj ell. lign. stof. Moth.

K339. Den Enes Paraply var krænget af

Yinden. Hauch.MfU. 272. Naar Strudsen
har forblødt sig, liaar Jægeren den, kræn-
ger Skindet og bruger det som en Sæk
til deri at opbevare ¥\evene. BMøll.DyL.
11.250. vadske (pattetoldene) baade udven-
digt og indvenaigt (efter at have kræn-
get dem). VoriHj.111.158. || m. h. t. handsker.

Moth.K339. (ligesom) et Par Handsker,
der, naar de krænges, skifte Plads, saa

at den høire bliver den venstre. Winth.
VIII.39. (han) trak et Par Handsker af

Hænderne, krængede dem og lagde dem
indeni Hatten. Pon<. -SM. i5JZ. jf.: et Par
sammenkrængede sorte Handsker. sa.

M.176. krænge handsker som wavn^aa
børneleg, se Handske 8p.849^. || m. h. t strøm-

pe. Moth.K339. krænge hans Strømper,
saa han med Lethed kan trække dem paa.

Kierk.IL62. Feilb. OrdbS.(sjæll.). \\
(nu l.br.)

reft. ell. intr. Regnen slog dem i Ansigtet,

Paraplyerne vare lige ved at krænge, hrjel.

R.U4. *alle Lindens Blade |
vender Vran-

gen ud,
I
krænger sig og krølles

j
for den

mindste Slud. Stuck.S.16. || i forb. m. ady. ell.

præp.-led, især i udtr. for at klæde sig af
ell. paa. krænge af fj/'. afkrængej; Moth.
K339. Olav skulde have krænget Brynien
af sig under Vandet. Grundtv.Snorre.I.321.
Han havde faaet krængt Søstøvlerne af

s\g.Drachm.STL.219. Han krængede Frak-
ken af halvt og beholdt den paa alligevel.

ChrEngelst.SL.85. krænge ind (ell. indad.
VSO.III.96), vende ydersiden indad (jf. ind-
krænge). VSO. Hendes Ærmer vare paa
Bagerviis krængede op til Skuldrene.
Oehl.XXVII.280. krænge en Uldtrøje op
over ens Hoved. D&H. (sj. :) *Før du kan
krænge Brynien over dig, |

Er Slænget os
paa B.2ÅsQn.Becke.KL.134. intr. : en Paraply,
der hvert Øjeblik truede med at krænge
over. EErichs.TM.48. hans Hustru fløj op
af Sengen og krængede et Skørt paa sig.

Aalborg Venstreblad.^^Ifil921.2.sp.l. krænge
et par hoser paa. Feilb. OrdbS.(sjæll.). *Nei,
hvor forpjusket dog dit Haar nu hænger!

|

Sæt Krøllen op, mens Kraven ud jeg
krænge T.PalM.AdamH.1.284. (han) kræn-
ger Tasken ud, og viser at den er tom.
Drachm.HV.GS. *han krænger ud over sit

hvide Haar
|
den tykke islandske Trøje.

JVibe.Strand-Asters.(1921).29. 3.2) m. h. t.

legemsdel (jf. bet. 4=) ; især m. h. t. munden,
læberne: fortrække, vrænge munden, saa
slimhinden ses. Fra Mundvigen (paa en
hest), der krængedes af Stangbidslet, føg
store Fraadeflager. Gjel.B.136. Foruden
de store Hugtænder blotter den krængede
Tryne ogsaa de andre Tænder, et Vidnes-
byrd om Dyrets Raseri. FrPoulsen.KM.
203. *jeg har set det saa tidt paa Din (d:

galejslavens) krængede bævende Mund,
|

naar Du bad om . .
|
at den store Galej

maatte splintres. AaBerntsen. Digte. (1917).

80.
jl
uden obj., i forb. m. præp. med. hun

var en Folkets Datter . . med store, folke-
lige Gestus, naar hun talte eller skældte
ud. Det sidste klædte hende ikke, thi da
krængede hun med Læberne, der var krap-
røde af Maling paa Ydersiden og helt
gule indvendig. FrPoulsen.VV.129. (dial.:)

skære ansigter; gøre grimasser; vrænge ad.

krænge ad en (med i\2ihen).Esp.l94. isa.

10 bet.: krænge og vrænge (o: om person,

der gør nar). Junge.
||
(nu sj.) refl. Ved

svære Læmminger hender det sig ofte,

at Børen krænger sig og kommer uden
ior'Bør3pTækken.Abildg& Viborg.F.120.SsiSi'
rets Rande krænge sig om. JPBlich.Chir.
1.304.

Il
i forb. m. adv. *Øiet med Rædsel I

krænged tilbage (o: I spilede rædsels-

slagne øjnene op). PalM.I1.196. d'Hrr. Agra-
rer . . er mere i deres Es, naar de kræn-

20 ger Mulen op paa en Følhoppe og klarer
hendes Alder, end naar de (lytter til) So-
nater. Carl Christensen. Dit unge Mandskab.
(1919).31. 3.3) {D billedl. Når som helst

kan denne sjæl springe ud i en krop —
ligesom krænge den materie udad som
den i sin luftige tilstand bærer indad.
Grønb. Vor Folkeæt i Oldtiden. II. (1912). 96.

Hendes fordunklede Øjne hang ved Præ-
sten, ved den Mund, der krængede Hel-

30 vede frem af Verden. ThøgLars.Kværnen.
(1915).36. II

især i
flg.

anv.; dels i udtr. for
at blotte, aabenbare sit indre: den Idræt at

krænge sit Hjerte falder mangen Sydbo
nsitiiT\ig.Brandes.VII.348. *En Gulspurv
sidder . .

I
og krænger Sjælen i sit Tone-

kvidder. KWiinstedt. Vejene.(l 914).42. Det
faldt ingen af dem naturligt at krænge
Sjælen ud. Blaum.Sk.l58. det er umuligt
her i Alles Overværelse at krænge sit

40 Indre ud. VVed.BK.270. (jarg.) refl.: Det
gør godt at faa sig krænget ordentlig ud.
Esm.I.171. dels i udtr. for at forvrænge, for-
dreje: Ordfordrejelser eller krængede For-
tolkninger. HSchwanenfl.H. 339. jf. u. bet.

3.1 : *Valdemar er snu, han forstaaer at

krænge
|
Sine Ord som en Handske, naar

det er til hans Fordeel. Hrz.XI.33. den frie

Konkurrence (blev) snart krænget om
til sin egen KaxiiksituT (jf.HIbsen. Digte.

50 (1871).136). ØkonomiskFrigørelse.(1920127.
dels i forb. krænge af sig, frigøre, befri

sig for noget, naar vor Sjæl i Extase lige-

som krænger det Jordiske af sig. Drachm.
HI.238. selv Solen havde krænget al Graa-
heden af sig.Rørd.Vi.65.

4) (nu især dial.) trække skindet af;
flaa. *Strax Kongen . . da lod byde,

|
De

hvasse Fogeder og Svenne, som var stren-

ge,
I
Den Foged levendes de skulle flaae

60 og krenge. BeynikeFosz.(1747).478. Forfat-

teren begynder med Fuglene, og viser,

hvorledes man skal krænge Skindet af

dem. LTid.1760.99. Leth.(1800). VSO. En
gammel Soldat . . havde ernæret sig ved
at dræbe og krænge Køtere, hvis Kød
han solgte som RdLabukkékød. HMatthiess.



Kræng^emnnd

TR.95. en krænget MsL&r.Hedebo.72. Feilh.

OrdbS. (Falster). || krænge en ugle, se

Ugle.

5) (dial.) videre anv. af bet. 4:. 5.1) søn-
derrive; pine; martre. Folk . . hørte,
hvor hun brølte og bad for sig, men de
troede, det var vilde Dyr, der krængede
hinanden i Reden. JVJen8.IV.106. jf.: Her
trykkede han Haanden paa en gammel
Angst, som syntes, den kunde komme og
kværke og krænge ham en Gang til, siden
han var bleven svag og uvis. 8a.EE.223.
5.2) plage med for meget arbejde; overan-
strenge; misbruge; mishandle. MDL.
Feilb. OrdbS.(Sjæll, Falster).

Kræng^e-mnnd, en. [3.2] (zool.) mund-
(hule) (hos visse snegle), der kan krænges ud
som en lang snabel. Liltken.Dyr.^303.

||
(sj.)

om harpesnegl, -snekke. D&H. f -mser,
en. [4] fKræng-. NvHaven.0rth.117). \) gam-
mel, unyttig hest (som fortjente at slaas ned
og flaas). Langebek.Lex.K323a. 2) øgenavn
for sjællændere (ell. øboere i alm.), fordi de
selv flaaede deres døde heste. Sielands farer
og Krænge-Mære. Git.ca.l700.(Thotté''1524.

535). Sort.(SamWanskeYers.W1.161). Bose.
Ovid.Ll59. NvE.aven.Orth.ll 7.Krænger,
en. person, der krænger (noget); især (aial.)

i flg. anv. (jf. ogs. Lovkrængerj; 1) til II.

krænge 4: person, der flaar huden (skindet)

af døde dyr. Moth.K339. ^f. Kattekræn-
ger. Feilb. 2) til II. krænge 5: person, der
mishandler dyr (ved at overanstrenge dem);
dyrplager. Han blev ved at kunne høre
disse ulykkelige Studes Brølen langt hen
ad Engvejen . . Hans Fader var ellers .

.

langtfra at være nogen Dyrekrænger.
JakKnu.8.207. Øgkrænger. MDL.(u.
krængej. Feilb. Krænge-stik, et. [3]

^ stik, bestaaende af to omdrejede øjer paa
et tov, beregnet til at hugge en talje i (jf.
I. Krænge;. Funch.MarO.L165. ' OrdbS.

t Kræng^-hag:, en- («/" I- Kræng og holl.

haak, krog, hage) om redskab, anvendt ved
fiensning af sæler (jf. I. Krængj. CPont.
HR.73. -mær, en. se Krængemær.
Kræng^nins^, en. vbs. til II. krænge;
især (^) til IL krænge 2: Forsøg til at

.finde et Middel, hvorved Skibenes Kræng-
ninger og Svingningsbuer kunne maales
i Søen. KSelskNyeSkr.V.416. SøLex.(1808).
Et Skib har Krængning, naar det ved
Vindens Tryk hælder over til en af Si-

derne, barden/?. /Søm. i".i64. selv en ringe
Krængning (o: af en dampfærge) er til

Ubehag for de rejsende. DSB.Banebygn.
109.

II
hertil fx. Krængnings-deviation (kom-

pasdeviation, der skyldes skibets krængning.
OpfB.U.105), -fejl (d. s. Wolfh.MarO.410),
-forsøg, -maalef) -magnet (magnet, der skal
ophæve (kompensere) krængningsdeviationen),
-prøve, -tryk (den modstand, vandet gør mod
skibets læside. Harboe.MarO), -vinkel ofl., se

Scheller.MarO. kræng-isko, v. se kring-
sko. krængt, part. adj. {egl. perf. part.
af bornh. krajnga (saj), krænge, vise sig
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uvillig, genstridig, jf. skaansk krånga, være
trodsig, brøsig, chikanøs; bornh) som (altid)

siger imod, ikke vil tage imod fornuft; vrang-
villig; uvillig; umedgørlig. Juleaften
vankede der Klipfisk og Risengrød . . men
alt det øvrige manglede . . Karlene var
misfornøjede og krængde. AndNx.PE.L90.
han levede i Ufred med hende . . Først
da hun . . blev svag paa Synet, fik han

10 Bugt med hendes Kunster. Men krængd
var og blev hun. sa.BN.114. Esp.194. jf.
endel^ængt i lign. bet.: 8msi.504.

krænke, v. ['kreii^a] -ede ell. (poet., sj.)

-te (Oehl.L.1.58). vis. -else (s. d.) ell. (nu
næppe br.) -ning (Prahl.ST.II.171. vAph.
(1764). VSO.). {alda. krænke (Suso.35), sv.

krånka, no. krenke, glno. krenkja; fra mnt.
krenken, hty. kranken; afl. af IL krank)

1) (dial.) gøre legemlig svag ell. syg; af-
20 kræfte; svække. OrdbS.(sjæll.).

2) t tilføje fysisk skade ell. ødelæggelse;

ødelægge; nedbryde; beskadige; for-
dærve (jf.forkrænke 2). Moth.K332. Ildens
Paavirkning foraarsager heller ikke nogen
krænkende Forandring hos Gulået. vAph.
Chym.1.593. Kristallin-Arsenikens Hvid-
hed krænkes altid ved Foreningen med
Svovlet, smsf. III. 78. jf.: *(jeg) Vil bede
Gud . .

I
At begge (d: et brudepar) grøn-

30 nes maa og groe,
|
I mange Greene sig

udsnoe,
| Og seent af Løvfald krænkes.

Wadsk.124.
3) CO om lovstridig, utilladelig ell. anstøde-

lig handling: bryde; overtræde; tilside-

sætte; lade haant om. 3.1) m.h.t.love,

bestemmelser ell. (nu næppe br.) løfter, pagter.

krenke et forbund (o: en overenskomst).

Moth.K332. *De skiendte og brændte hvor
de drog frem,

|
Al Folkeret monne de

40 krænke. Storm.SD. 143. *I vil . . |
Løftet

krænke, som I gav mig? | Eden bryde,
som I svoer? Heib.Poet.II.174. (fyrstinden)

trak den (o: haanden, som en tilbeder har

kysset) hurtig til sig, men lod, som om Ce-
remoniellet slet io:e var krænket.Sc/iand.
IF.74. *Ingen er Gud uden Gud! |

men
krænker man ét, hvorfor ikke krænke to,

tre SifhsinsBuå.Drachm.DD.23. 3.2)m.h.t.

en rettighed, et privilegium, noget (fred)hel-

so ligt, rent, ophøjet. *Frækhed gode Sæder
krænker. Storm.FF.13. Dog taug de, for

ei at krænke Giestevenskabet. Oehl.ØS.179.
(de) havde sat alvorlige Ansigter op og
talt om Menneskeslægtens Idealer, der
bleve krænkede ved disse fra Udlandet
importerede Tanker. Schand.AE.159. (der

er fare) for, at den Gudindes Majestæt,
hvem hele Asien og Jorderige dyrker,

skal blive krænket (1819: skal nedstyrtes;.
60 ApG.19.27(1907). især (jur.) i mere ell. min-

dre faste forb.: ved uterligt Forhold at

krænke en anden Persons Blufærdighed.
Goos. 1. 294 (jf. Blufærdighedskrænkelse;.
Krænke 'NeutrsMteten.Scheller.MarO. kræn-
ke gravfreden, se Gravfred.

A) tilføje vanære, skændsel. Aa) (for-
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æld.) have samleje med en kvinde (især:

en jomfru) uden for ægteskabet. DL.
6—13—11. De skulle ikke tage nogen
Horekone eller en, som er krænket, til

Ægte.3Mo8.2L7. Holh.Intr.L180. Hedin
havde krænket hans Dotter førend Bryl-

luppet, hvilket da blev anseet for en
uhørlig iA\sgiQTmng.Suhm.Hist.L.169. *jeg

kunde ej en Kvinde krænke,
|
end ej i

Tanken blot.Drachm.BK.lSO. 4.2) (nu næppe
br.) m. h. t. rygte: tilsmudse; beskæmme;
besudle, krenke ens rygte og gode nafn.

Moth.K332. *Hvad, slutte de ved sig, mon
frommen Konning tænke? |

At hånd sit

ædle Navn med Tyranni vil krsdnk.e?Kyhn.
PE.22. MO.

5) fremkalde legemlige ell. (især) aande-
lige kvaler hos en. 5.1) (nu sj.,

jf.
dog Feilb.)

pine, plage ell. (især; undertiden m. over-

gang til bet. 5.2) volde sorg ell. ærgrelse.
Ach jeg elendige Menniske, dette vil

kræncke mig til Døden. IIolb.KB.L.6. det,

som i sær krænkede mig, var, at jeg
havde intet Gevæhr i Hænderne. Robinson.
1.74. Men forede Kavai,

|
Hvis Tab saa

meget meer Dem maatte krænke,
|
Som

Nøgenhedens Dragt Dem klæder eLPalM.
VL340. krænke ens hjerte ell. sind:
Forventning, som forhales, krænker Hjer-
tet (Btihl: gør Hjertet sygt). Ords. 13. 12.

*Bort Sorg og krænk ei meer vort Sindl
Kingo.29. hun hafde en haard Helsoet,
som meget krænckede mit saavel som
hendes . . Moders Hierte. Seidelin.239. *tidt

med mørke Rænker
|
Jeg vandred frem

— nu det mit Hierte krænker. Oehl.L.L.
123. jf.: *De Sørge-Tidender, som man
fra Havet hører,

|
Vel mange Mennesker

til Hierte-Krænkning rørei. Prahl.ST.
IL. 171. t krænke hjernen, anstrenge
sine aandsevner; lægge hjernen i blød. *Jeg
grunder, pønser, tænker;

|
Men øser Vand

af vandløs Grav,
| Forgieves Hiernen

krænker. Beenb.L. 248.
|| f refl.: sørge;

græmme sig. *Gak, Sorrig-fulde Sind,
|

Gak med i Stalden ind,
| Gud vil sin Søn

dig skenke,
|
Hvor kand du dig da krænke?

Brors.lO. Sancho aliene krænkede sig ind
i Sielen ved at indsee Umueligheden i at
nyde godt af C.s Giestebud og overdaa-
dige Gilåe. Biehl.Dq.LLL.194. han kræn-
kede sig hæftig over sin kiære Moders
I)øå.Garboe.LH.42. TBruun.S.251. VSO.
5.2) tilføje en fornærmelse; fornærme (2);
saare. Det krænker mig, at du har saa
liden Tiltro til mig. VSO. ved at frabede
mig hans Correspondanee, kunde (jeg)
krænke ham paa det Dybeste. KierkLLL.
215. (han) overvejede et Øjeblik, om han
skulde vise sig i krænket Værdighed; han
havde allerede rejst sig og løftet Haanden
til et Slag i Bordet. Schand.F.265. jf.: Han
fandt (hos veninden) dyb Krænkethed
over hans halvandetaarige Fraværelse.
Brandes. Goe. 1.241. \\ ofte i forb. føle ff
finde. ikfO.; sig krænket. /)Æ^.

II
kræn-

kes paa en, (sj.) blive vred, fornærmet paa
en. Andre Nationer beder sig med Rette
fritagne (o: for en beskæmmende presseom-
tale); naar de krænkes, krænkes de paa
selve Landet, som har fostret og taaler
denneFresse-Årt.Bang.(VgensTil8k.l911/12.
lll.sp.2).

krænkeli^, adj. (ænyd. krenckelig,
svag, forgængelig; i bet. 2 efter ty. krank-

10 lich (jf. krankeligj; afl. af 11. krank) \)8om
kan krænkes (nu kun i ssgr. som ukræn-
kelig; jf. forkrænkelig;. Moth.K332. VSO.
2) fsvag; skrøbelig; sygelig, hånd var
omendskiønt ey gammel, dog en krænke-
lig og svag Herre. Slange. ChrLV. 1095.
Krænkelse, en. ftt. -r. (glda. d. s. (3Mos.
18.17(QldaBib.)) vbs.til kr2enke.Moth.K332.
især i flg. anv.: 1) ("CP ell.jur.) til krænke 3.

1.1) til krænke 3.i. Rettens . . Lovens Kræn-
20 kelse. 7-SO. 07- Retskrænkelsej. 1.2) til

krænke 3.2. Krænkelse af fremmed Ejen-
dom. Goos.LLL.2. Krænkelse af Husfreden.
smst.L.433. Krænkelser af Privatlivets Fred,
HusfredenogBrevhemmeligheden-Jwr^or-
mularbog.^757. Krænkelse af Blufærdig-
heden. PoZi<iÆ;.iV9i.9^5.5(^;7.Blufærdigheds-

krænkelse;. 2) (foræld.) til krænke 4(i).

Om nogen fæster sig en Møe, og hun
derefter befindes at være krænket af en

30 anden, om hvilken Krænkelse Fæsteman-
den har været uvidende, da han indgik
Trolovelsen. Nørreg.Privatr.L.146. VSO. 3)
tJ3 til krænke 5. 3.1 ) (nu sj.) til krænke 5.1.

Sindets Krænkelse. VSO. (jf. Sindskræn-
kelsej. 3.2) til krænke 5.2: fornærmelse;
ogs. mere konkr. : krænkende handling, ytring
osv. Dette var en nærgaaende Krænkelse
for den retskafne Befalingsmand. Eeiscr.I.

248. Krænkelse er en grov Fornærmelse.
40 HSvane. Eenstydige da.Ord. (1825). 73. *Ak,

for de Krænkelser jeg lide maatte,
|
Med

lidt Huldsalighed mig trøste dnl FalM.
LV. 171. hvor ofte Du i Selvfornegtelse
bar Krænkelser taalmodigt.Zterfc. VLiL.311.
Den, som giver Vink med Øiet, foraar-
sager Krænkelse (Chr.VL: smerte). Ords.
10.10. Men hvad sagde Floden? Det var
dog en temmelig Krænkelse af Flodaan-
den saadan at spænde den for en Kværn

50 (o: i en vandmølle).JVJens.CT.213. Kræn-
ker, en. {ænyd. d. s.; nu sj.) person, der
krænker; især (til krænke 4.1^ om forfører
ell. voldtægtsmand. Moth.K332. VSO.
Om drabsmanden . . omkom på anden vis
. . så havde de krænkede lige fuldt deres
hævn til gode; de måtte da holde sig til

krænkerens frænder. Grønb.LN.76. D&LL.
77. Jomfrukrænker. VSO.(u. Krænker).
D&R.

60 krænte, v. ["kr^nda] -ede. vbs. -ning('W
Thomson. VinstokkensDyrkning, (overs.1892).

87. Ernst Gram. HaveplanternesSygdomme.
(1927).96). {fra holl. krenten, afl. af krent,
korend (sa. ord som I. Korender); gart.) om
vindruer: standse i væksten og faa brune,
graa ell. rødlige indfaldne pletter. PLinde-
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gaard. Viin8tokken8Dyrkning.(1826).59. Da.
Haveiidende.1870.34. IIavebrL.^859.

Kræs, et. [kræ's] uden flt. (æni/d. kræss,
gida. kræse; siaeform til glda. kros, fsv.

kras, oldn. kras, oeng. cras, besl. m. gr. gråein,

gnave, gråstis, grøntfoder, sanskr. gråsati,

sluger, spiser; jf. kræse, kræselig; dagl,
især dial, jf.: „obsol." VSO. „forældet".
MO. „bruges endnu af Almuen". Levin.)

om lækker, fin mad ell. søde sager; lække-
rier; lækkerbiskener; ogs. overf., i al alm.

om hvad der er dejligt; „sager" (jf. Kræ-
ser! 2). *Lad Kokken . . bage Sukker-
Strud

I
Med andet Kræs af Æg og Flød.

Helt.Poet.102. hun (er) opfødt meget spar-

som og tarvelig uden Kræs eller Slikke-

ne. ZomGrøwwe^.1.85. *Nu gav hun ingen
Mad, nu Kræs til ingen "^jtte. Stub. 105.

Gh'undtv.Saxo.II.55. Hørup.I.205. fordrin-

åerne, som altid stiger: fra det nødven-
ige daglige brød til kræset. FritOrdskifte.

1903.1. en Mængde Kasser med Kræs,
den Slags blandede, uopregnelige Ind-
hold, som paa Auktionerne hidser enkelte
Menneskers Fantasi . . i Haab om mellem
Skramlet at finde den ene Vidunderlig-
hed, der kan betale hele Køhet. BerlTid.

^yiol917.Aft.5. Dania.ni.60. MDL. Bren-
derup.§77. OrdbS.(Sjæll.). kræse, v.

[•kræ-sa] Høysg.AG.139. -ede ell. (dial.) -te

(Feilb.). vbs.'jf. Kræseri. {glda. kræsæ, fsv.

kræsa, no. dia/, kræsa , være kræsen, oldn.

kræsask (i bet. 1); til Kræs; jf. forkræse
samt kræsen) 1) (nu næppe br.) spise kræs;
leve overdaadigt. Moth.K378. *vi sidde
om Frihedens dækkede Disk, | men skæn-
des, om vi vil ha' Kjød eller Fisk . . |

Vor
Troskab mod Friheden vise vi vil

|
ved

ikke at kævles og kræse. Ploug.II.18.\\jf.
kræsen l.i: *kræsende Vellyst . . aldrig
blev mæt. Fram.Stærk.140. \\ kræse sine
midler op olgn., forøde sine midler ved vel-

levned. Moth.K378. 2) (dagl.) tillave ell.

servere lækker mad, lækkerier olgn.;

overf.: tilbyde, give (en) noget godt, dejligt.

*Omsider kræses her ej nok | Paa den
fornemste Mode,

| Saa gaar han til den
franske Kok | At gjøre sig tilgode. ^aZs/. 7.

II
nu især i forb. kr^se op. alskens Mid-

er og Maader at kræse op. JOlr.SD.1.308.
I gamle Dage holdt Folk netop af at faa
noget ud af Søndag Formiddag . . Om
Søndagen blev der kræset op i Hjemmet.
PoU^lzl918.12.sp.6.

II
i forb.m. med. *0g

skal min Giest vel faae at see, |
Hun

kræse vil og brase,
|
Med Saucer, Tær-

ter, Fricassé.i2een6./.^58. *Min Tøs — Dog
naar hun blier min Kielling,

|
Vil hun ei

altid æde Velling,
|
Og Grød — saa skal

der kræses op med Kaal. ChrBorup.PM.
299.

II
kræse for (Moth.K378. VSO. MO.

VortHj.III4.42. AndNx.D.302) ell. (især)
kræse op for en. Høm. Moral. II. 38.

*Dansk, Fransk og Engelsk Sprog til Nød
jeg veed at læse;

|
Men dersom en Poet

blant disse tre vil kræse
| Med Vers op

for min Smag, og giør dem Rume-frie,
|

Mit Bifald jeg da ham ey giver derudi.
LTid.1752.71. *den Fraadser . .

| Tænkde
ret at kræse

|
For sig op i Kongens Slot,

|

Slagte ind og leve i\2i2Lå.t.Grundtv.Bjow.69.

Jeg finder det ganske rimeligt, naar Mor
kræser lidt op for Far. EBrand. EF. 14.

kræselie, adj. ['kræ'SQli] adv. d. s. ell. -i

ell. -en (se Bet. 2). {glda. kræsæligh, sv. krås-
10 lig, isl. kræsilegur; til Kræs; nu kun arkais.)

1) som adj. 1.1) om mad: lækker; fin (jf.
kræsen 2). Kræselige Retter. VSO. paa
denne Aarsens Tid fylde (de) sig med
kræselig Kost. Jørg.BH.92. 1.2) om person:
d. s. s. kræsen l.i. hun (tog) med sig de
tvende ypperste Piger, og heldte sig over
(1871: støttede sig til^ den ene, som en,
der er kræselig (1871: forkiælet). St.tEstk.

15.2(Chr.VI). 2) som adv.: paa en over-
20 daadig ell. blødagtig maade. I levede

kræseligen (1907: i Vellevned; paa Jor-
den, og vare vellystige; I giorde Eders
Hierter tilgode som paa en Slagtedag I

Jac.5.5. Falstringen . . lever noget kræ-
selig i Mad og 'Drikke.EPont.Atlas.III.344.
Børn', som ere kræseligen opdragne, d«

la Condamine.Smaa - KoppernesIndpropning.
(overs.l755).2.

kræsen, adj. ['kræ*s(a)n] (nu kun dial.

30 kræsetPram.Stærk.51 (se u.bet.2).jf. OrdbS.
(Falster). Brenderup.§77). intk. og adv. -t

ell. (nu ikke i rigsspr.) d. s. CEt kræsen
barn. Moth.K378. se ogs. u. bet. l.i og i);

best. f. og flt. kræsne ['kræ'sna] (Høysg.AG.
192) ell. (nu ikke i rigsspr.) d. s. ('Eders
nydelige og kræsen Aften-maaltid. Z^om
Grønneg.V.140); gradbøjn. (1. br.) kræsnere,
kræsnest, se u. bet.1.3. (ænyd. kræsen, (intk.:)

kræset, glda. kræsen, sv. kråsen, no. kræsen,
40 isl. kræsinn; af kræse; m. h. t. bet-udvik-

lingen smZ. lækker)
1) om person ell. persons levevis, (udtryk

for) følelser, l.i) (nu kun m. overgang til

bet.l.2-z) som lever i vellevned; som le-

ver flot m. h.t.mad og drikke; forkælet;
blødagtig; forvænt (jf.kræselig 1.2, 2).

Hun, som haver været saa blødagtig og
kræsen hos dig, at hun ikke haver forsøgt
at sætte sin Fodsaale paa Jorden for Kræ-

so senhed og Blødagtighed (Chr.VI: for hun
har været saa kræsen, og saa øm).5Mos.
28.56. Det skader (englændernes) Handel
ogsaa ikke lidet, at de ere saa magelige
og kræsne. Holb.Anh.135. (præster) ere ikke
vor Herres . . kræsne Børn, men de ere
kaldedetilArbeyde.^ers/.rT.J7J.56i.T^css.
131.

II
om levevis, opdragelse olgn. Holb.Anh.

100. et læker, kiælen, kræsen, og ofver-

daadiglefnet.i)wweiiMS.IZjr.57. Jeg mindes
60 meget vel, at jeg blev saa kræsen opdra-

gen, som om min Fader havde besiddet
store Midler. CPBothe.JN.31. der (var) en
Gang . . en Konge, hvem det gik godt saa
længe, han spiste Roer og Salt. Men da han
gik over til en mere kræsen Levemaade,
se saa var det torhi. Skjoldb.A.21. 1.2) dels
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(nu 1. br.): som finder stort behag i, holder

meget af fin mad, lækkerier; lækkersul-
ten; dels: som vrager almindelig mad,
kun finder behag i (kan lide) fin mad,
lækkerier ell. visse retter. Moth.K378.
*Skal de og spise nu, maa dertil strax en
fremmed Ret, |

Af Flesk og Rug-Brøød
kand en kræsen Dansk ey blive mæt. Cli-

tau.PT.3. *Hvad er Skildpadder os Fa-
saner,

I

Off al den Lækkerhed paa Fad,
|

Der pirrer kræsne Stores Ganer (OehlXIX.
312: *Annanas, som kildrer der

|
De syge

Stores kræsne Ganer^, |
Mod denne sunde

Bondemad? OehLXIX.81. *Er Du artig,

ikke kræsen, |
Falder ei, og skraber l:iæ-

sen. Bastian.Indl En kræsen Gane fø-

rer tit til Tiggerstaven. ilfawJ.57i. en kræ-
sen hund, se Hund sp. 665^.

||
(sj.) i forb.

m. efter: lækkersulten efter. *en Friis To-
bak

I
Af Eriksens, hvorefter jeg er kræ-

sen. Bagges.III.35.
\\ (1. br.) i forb. w. med.

kræsen med Maåen. S&B. D&H. 1.3) som
stiller store fordringer (til noget), er meget
vanskelig at stille tUfreds; meget nøjereg-
nende; kritisk. Mange Læsere ere blevne
saa kræsne, at de vigtigste Sandheder for-

agtes, dersom de ikke indklædes i en
smuk Stiil. JSneed.1.52. selv de kræsneste
Mænd omtalte ham i Udtryk, der røbede
Beundring. Brandes. VII. 548. Du skulde
vide saadan et Kor af Mandfolk, hun hol-

der sig. Naa, kræsen kan man nu heller
ikke sige, at hun er. VBergstrøm.M.ll. \\ i

forb. m. præp. i: han er ikke . . saa kræ-
sen i Klæder og Pynt, som tilforn. Skuesp.
Y.227. Major D. var dog ikke meget kræ-
sen i sin Smag for det Komiske, ethvert
lystigt Billede tiltalte ham. Hauch.MfB.
133. VSO. især i forb. kræsen i sit valg:
TBruun.(Skuesp.I1.61).*Kom, danske Folk I

. .
I
Den Rettighed (o: valgretten)^ hvoref-

ter du har sukket,
|
Gjør at du nu maa

holde Øiet lukket,
| Og i dit Valg ei være

altfor kræsen. Aarestr.SS.IV.95. Hr. E. er
jo desværre ikke altid kræsen nok i Val-
get af sine Personer. Pont.Sk.274. jf. ndf.
1.53: (hans) Politik (er) en Slags politisk
Sport, der til Tider kunde være kræs-
ne re i sine Midler. 5eWrid.i%i9^7.1f.
9.sp.5.

II
i forb. m. præp. med: Man burde

. . være lidt mere kræsen med hvad man
kalder tragisk CoUision. Kierk.I.139. især i

forb. ikke kræsen med (f over. Suhm.
1.327) midlerne: Mau.I.571. en Menne-
skekundskab, der aldrig . . var kræsen
med Midlerne, naar det gjaldt at vinde og
hehsLge.CSPet.Litt.I.650.

|| f i forb.m. over:
Vi maa ikke, min Engel, være saa kræsne
over en Karls udvortes Anseende; dog
kand jeg derhos ey sige, at Græven er
ubehagelig. KomGrønneg.V.160. se ogs. ovf.
1. 53.

II t i forb. m. paa: Bagges.Ungd.1.77.
(det var) Skik . . at være meget kræsen
paa at lade Nogen vanddøbe deres Børn
og give dem Navn. Grundtv.Snorre.1.114.
ingen er mere kræsen paa Korn, og for-

staaer bedre at taxere det efter sin Boni-
tet og Reenhed, end Mølleren. ChMouritr.
Brød. (1821).38. || om følelse, smag. Bagges.
DV.VII.231. *Er eders Smag saa kræsen,

|

At Rynker I paa Næsen
|
Tør slaa ad

Bragesnak. Grundtv.PS. VII.497. Jeg fandt
i min Sygdom et kræsent Behag og øn-
skede ingen Forandring, forlangte ikke
bedre end saaledes at ligge stille hen.

10 Esm.1.5. Kaptajnen skiftede Pige to Gange
om Aaret . . hver ny Pige udvalgtes med
den kræsneste ^m2ig. Arne.S0.124. 1.4)

t fin; udsøgt; udadlelig. Anacreontis
kræsne skrive-maade. LTid.l731.400.*Ma.r-
kens Fugle sang saa meget net og kræsen.
EeynikeFosz.(1747).17. jf. bet. 2: *Stæders
kræsne Frsigt.Bull.(SkVid.IX.150).

2) t om mad: lækker; delikat (jf. kræ-
selig l.ij. Reenb.Æ.43. *Nu er han syg af

20 sult, nu udaf kræsen Mad. Holb.Skiemt.C2r.
Wess.219. *Jeg kommer . . ei at tilsnylte

mig kræsede Retter. Pram.Stærk.51.
K.ræ8en-, i ssgr. især i (dagl.) person-

betegnelser til kræsen 1.2(-3). -bed, en. det

at være kræsen. 1) til kræsen 1. l.i) (nu
kun bibl. ell. arkais.) til kræsen l.i. Nationen
forfaldt til Vellyst og Kræsenhed. Holb.
Ep.II.113. FrSneed.1.532. 5Mos.28.56(se u.

kræsen l.ij.
||
(nu næppe br.) i forb. m. i:

30 min Constitution . . tillod mig (ikke) Kræ-
senhed (3: overdaadighed) udi Mad og
Drikke. Holb.Ep.IV.518. Suhm. Hist.1.243.
1.2) <iZ kræsen 1.2. Gustav var uudtømme-
lig i Anslag for at tilfredsstille sin Kræ-
senhed (o : lækkersult). Hauch.1.296. Han
sulter af bare Kræsenhed. F/SO. Mau.5106.
1.3) (især fD) til kræsen 1.3. Nærværende
Seculi Kræsenhed i at antage en og andre
Meeninger, strækker sig langt videre end

40 tilbørligt. LTid.1738.160. den Ærgierrig-
hed. Stolthed, og Kræsenhed, de fleeste

Konstdommere besidde.^dr.Z7T.i 767.nr.32.

e. br. 2) f til kræsen 2. „Glæder eder al-

tid" raaber Naturen, „glæder eder"; og
den drikker Mennesket til, i sit velsma-
gende Beger, der er blandet med Kræsen-
heder (o: lækkerier) for alle Sandserne.
Lodde.NT.295. -mund, en. kræsen ell. me-
get kritisk, forfinet person („feinschmecker").

50 KMads. (KunstmusA. 1920. 89). litterære

Kræsenmunde. HarNiels. TT.I.97. -per,
en. d. s. Gadeordb.H29. Aalbs.HansLykkes
Æventyr.(1901).120. -pind, en. d.s. Bang.
SE.23. litterære kræsenpinde. HOlr.(Let-
terst.tidskr. 1922. 152). Feilb.(u. kræsen^.
pirre, en. {m. h. t. 2. ledjf.jy. pirris, lille,

svag person (Feilb.); sj.) d. s. skiønt der var
Mad . . gik han dog, ret som en Kjæsen-
Pirre, sulten fra.Bordet.Grundtv.Saxo.1.173.

60 -pot, en. d. s. *0p med Munden I Ellers
kommer du (o: dukken) paa Hodeti Sengl

|

(Ak, hvor Ilse, denne Kræsenpot, er moder-
lig strængl). ThBarfod.LFI.35. -prins,
en. (1. br.) d. s. Esm.II.50. -tand, en. (nu
næppe br.) d. s. Langebek.Lex.K309a.
Kræseri, et. [kræ-sa'ri'] flt. -er. (ænyd.

XI. Rentrykt "/b 1929
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kræsseri; af Kræs ell. kræse; nu sj.) 1) det

at leve overdaadigt; fylder i; vellevned.
VSO. Tarvelighed er nemlig vore Lands-
mænd medfødt, men alskens Kræseri har
de lært af de Fremmede at lægge sig ef-

ter.LCMuller.DanmHistJ.(1836).J337.D&H.
2) konkr. : d. s. s. Kræs. Moth.K378. *Vi fik

just ei til Kræserie af Retter. JacobLSkr.
269. der ligger mange Slags Kræserier
paa Fadet. AMatthison -Hansen. Lien - Hua.
(1919).37.
kræset, adj. se kræsen.

t Kræsnin^, en. {afl. af kræsen ell.

af kræse 1) kræsen person (jf. Kræsen-
mund osv.). *ved Morgenens Gry i Kræs-
ningens Næse opdufter

|
Lugten af Skild-

padde-Smous. TÉruun. V.21.

Kræ-syge, en. [2] (nu kun dial.) kvæg-
syge. OecMag.11.202. Feilb.

Kræts, et ell. en (VSO. Hinnerup.Juv.
608). [krBds] fKrets. Hinnerup.Juv.608). flt.

-er (sm8t.614.630). {fra ty. kråtz(e), til krat-

zen, se IL kradse
; jf. I. Krads 2.2) Ømetal-

affald; især om affald, der fremkommer
ved forarbejdelsen af ædle metaller, og hvoraf
ædelmetallet atter udvindes. Hallager. 369.

Af Affaldet af det slagne Guld (Krætset)
gjør man Muslingguld. Funke. (1801).III.

388. VareL.^454. rige, fattige krætser,
betegnelse for kræts efter indholdet af ædelt

metal. CollO.(u. Krets). jf. Hinnerup.Juv.
609.

II
som sidste led i ssgr., der betegner dels

affaldets art, fx. Guld-, Sølvkræts, dels

hvor ell. hvorledes affaldet er fremkommet,
fx. Digel-, Esse-, Farvnings-, For-
fyldnings-,Gulv-fs. <i.^, Slibe-, Stø-
ekræts, se Hinnerup.Juv.609ff. SaUXIV.

814.
II
hertil ssgr., der betegner arbejdere, me-

toder, indretninger osv., anv. ved metallets

udvinding af krætset, fx. kræts-friske, -frisk-

ning, -mølle (S&B.), -ovn, -rensning, -smel-

ter, -smeltning, -va(d)sker, -va(d)skning, se

VSO. og Hinnerup.Juv.608ff.
kræv-bar, adj. (sj.) som man har ret

til at kræve (1) (jf. kræveligj. D&H.
kræve, v. ['kræ-va] -ede ell. (nu ikke i

rigsspr.) -te (Ky}ln.PE.66. Ew.(1914).III.
100. jf. Feilb. Esp.§187. Kort.148. Thorsen.

110). vbs. -ning (s. d.) ell. (nu næppe br.)

-else (Moth.K.879. LTid.1755.83. VSO.), jf.
I. Krav. {æda. krævæ, kræviæ, kravæ, sv.

kråva, no. kreve, oldn. krefja, jf. oeng. cra-

fian, eng. crave; besl. m. I. Krav)
1) forlange (3); fordre (2.i). t.l) (især

&) i al alm.: fordre, at noget udføres, et

ønske opfyldes, at noget indrømmes,
bevilges, tilstaas en olgn.Yil nogenkræve
Beviis derfor, kom an, jeg vil beviise det.

Holb.Tyb.IV.l. *var det dig, hvis varme
Aande rørte

| Den gyldne Stræng? — og
krævte Sang? Ew.(1914).III.100. *Din Bøl-
ge kræver jeg saaledes avet, | At til min
Fod den aldrig vover sig. Oehl.L.I.125. At
man skulde gengive en drottensviger (o:

biskop Valdemar) ejendom og rettigheder
- . det var dog at feræve for meget (alm.

:

for meget forlangt;. HOlr.(Aarb.l892.375).
Jeg kræver af Dem, at De skal gifte Dem
med hendel Blich Cl. FarbrorFrans.(1902).

131. kræve toldbeskyttelse, højere løn I

kræve en regning betalt I 1.2) fordre ud-
leveret ell. (ud) bet alt. \\ i al alm. i denne
Nat kræves din Siel af dig. Luc.12.20. Da
Kongen . . vilde kræve Skat af Bønderne,
negtede disse at betale den til Andre, end

10 deres J&rl. Molb.DH.II.24. „Mad, Mad,"
krævede Valdemar. ChrEngelst. SL. 66.

||

m. h. t. tilgodehavende. Hvo Gield haver at

kræve efter død Mand. DL.5—14—29. jeg
har faaet mine Penge af en urigtig Mands
Hænder i en andens, som jeg ikke med
besværlighed skal kræve Renterne sif.Holb.

11J.IV.6. kræve sin Løn, Betaling, iliO.

*ingen Sjæl er født forgæves,
|
ingen Skyld

for strengt skal kræves,
|
mildt vor Dom-

20 mer dømme vil. ThorLa.D.60.
\\

(vist egl.

til bet. 3j m. person- obj. (og præp. for til

nærmere angivelse af tilgodehavendet) ; især:

forlange et tilgodehavende betalt af; „rykke".
hver Eiermand, som haver laant Noget
ud af sin Haand, skal give Henstand med
det, som han haver laant ud til sin Næste;
han skal ikke kræve sin Næste. 5Mos.l5.2.
kræve eentorFenge.Høy8g.S.98. Goldschm.
VIII.10. Er De . . Den, der udlejer Huset,

30 da se ikke smaaligt paa Bagateller, og
vær saa imødekommende som muligt over-
for Deres Lejere. Kræv dem ikke straks
for Uusle'ien. EGad.TT.174. jf.: (de) skal
være ukræ ve de for al Indqvartering.
MR.1727.492.

||
(nu næppe br.) m. obj. og

hensobj. Du est gaaen til Policarpus i

sted for Polidorus, og har krævet denne
Mand sine Penge. JRPaulli.JM.30. Jeg
kom hid . . for at kræve Mylord Hecking-

40 born 500 Pund, som han skylder mig. PA
Heib.Sk.III.73. 1.3) bet. l.i ell. (især) 1.2 i

forb. m. adv. kræve en noget af, (nu
næppe br.) forlange noget af en (jf. afkrævej.
Moth.K378. han krævede Folk Penge af.

VSO.
II
kræve igen (nu 1. br.; jf. kræve

tilbage 7idf. og genkrævej. Moth.K378.
kræve igien, hvad man har laant En. VSO.
MO.

II
kræve ind. 1. forlange indbetalt

(jf. indkrævej. kræve sin geld ind. Moth.
50 K378. kræve Skatter ind. VSO. inkassa-

toren skal ud at kræve regninger ind
2. (dagl.) forlange noget serveret for sig; re-

kvirere (især: paa en ubehagelig, ubeskeden
maade). De maa min Sæl ikke kræve
Toddy ind, i Aften gi' er \eg.Schand.F.62.
I Huset lod hun ham kræve ind som paa
et Gjæstgiversted. sa.AE.134. Feilb. se ogs.

ind sp.l89^*. || kræve op, (nu især dial.)

forlange indbetalt; opkræve; kræve ind (1).

60 en Kiøbmand (der) paa nye kræver op en
anseelig Summa for det, som ham een

fang er betalt. Mossin.Term.161. Feilb.
\\ f

ræve paa, forlange med bestemthed, streng-

hed ("j/. paakræve j. Moth.K379. U kræve
tilbage (jf. kræve igen ovf.). VSO. *Gods
og Gaver, selve Livet |

er ej mit,
|
Gud har
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frit
I

alt til Laans mig givet; |
naar han

kræver sit tilbage, |
har han Ret. Brandt.

(KirkeMd.1879.33). e. br.

2) (især lU; overf. anv. af bet. 1, m. tings-

subj. 2.1) være sadledes beskaffen, at opnaael-

sen'ell. tilstedeværelsen af et ell. andet er nød-

vendig, bugen kræver mad. Moth.KS78. En
siid, med de herligst farvede Blomster

isprengt, Eng krævede . . endog den meest
Følesløses Opmerksomhed. J'-Sn«<'i.I/J37. lo

•Hungeren at stilles kræver. Oehl.NG.J.13.

dette Udsagnsord kræver Hensynsform
(efter sig). D&H. 2.2) gøre noget nødvendigt,

paakrævet; nødvendiggøre; udkræve;
fordre (2.2). *deres Konger har heel kost-

bar Klæder baaret
|
Af mange Farver,

og i Guld og Silke vevd,
|
Og ellers meer

og meer, som Tiden haver krævd. Kyhn.
PE.66. *Vi er paa min Broders Grændse,

|

Da kræves Mandstugt meer, end noget- 20

steds. Oehl.EA.208. *Et ærligt Spørgsmaal
kræver ærligt Svslt. Holst.Q.41. I Begyn-
delsen lærte og døbte alle Kristne uden
Hensyn til Tiderne, naar Lejligheden kræ-
vede det. FrNiels.KE.IAlS. *Hvad er det
„Situationen kræver"? Gjel.R0.lO8. krigen
krævede store ofre •

||
(nu næppe br.) uden

obj. *du skal gaae med (0: i krig), naar
Nøden kræver. Thaar.R.34.

3) egl. : opfordre en person til at give møde 30

(jf. fordre 3.1/ 3.1) f indkalde, stævne
(for en ret). Moth.K379. kræve sinGield-
ner o: fordre ham for Retten. 75f0. kræve
En for Retten. 75f0. MO. \\

kræve op
{æda. krævæ up (JyLov.2.5)) kræve sande-
mend op.Moth.K378. kræve Rebemænd
op.VSO. 3.2) i videre anv., i forb. som
kræve (en) til ansvar, regnskab, vid-
ne, se Ansvar 2.i, Regnskab, Vidne. 3.3)

f udfordre til kamp (jf. fordre 3.2/ *Lille 4p

Goliath saa rask | Kæmpen David kræ-
ver,

I
slaar ham i hans Pandebrask. PA

Heib.US.611.

4) (7iu især dial.; jf. „Talespr." Levin.)

refl., især om barn : tilkendegive, at man
skal forrette sin nødtørft, ell. at man
er sulten, tørstig; melde sig; (selv) sige

til. Moth.K378. *spæde Glut kan ei sig
kræve selv, om den | er sulten eller tør-

stig eller vaad— ak neil POBrøndst.Overs. 50

afÆschylos: Orestias.(1844).103. Du har .

.

været en Bølle lige fra den Tid, Du har
kunnet kræve åig. Schand.VV.47. det (o:

et faar) kunde kræve sig næsten med
menneskelig Røst, naar det blev sultent.
JVJens.NH.56. E8p.447. Feilb. OrdbS.
(Loll.'Falster). || om voksne: Om Sygdom-
mens Styrke kan Du gjøre Dig en Fore-
stilling, naar jeg siger Dig, at . . han si-

den i Forgaars ikke længere kan kræve sig 60

til nogen Slags Naturafførsel. PO^rønds^.
£.113.

KræTe-breT, et. (til kræve I.2; især
dial.) brev, der anmoder om betaling for et

tilgodehavende; rykkerbrev, udskrive Ny-
aarsregninger, bære Regninger ud, skrive

Krævebreve. Flen8bA.^Viol894.2.8p.2. Han
kunde daarligt nok taale at modtage Reg-
ninger, Krævebreve som de betegnende
nok kaldtes den Gsing.Aakj.BT.97. Jur
Tidsskr.1919.111. Feilb. krævelig;, adj.

['kræ'vali] (nu næppe br.) som kan (ind)-

kræves; som man har ret til at (ind)kræve

(jf. krævhsir). vAph.(1764). Leth. (1800).
Én krævelig Gield.FSO. Kræver, en.
person, der kræver noget. 1) 19 til kræve
1.1. Hakon og Skule er Krævere af (Bran-
des.Ibsen.(1898).16 : Prætendenter tilj sam-
me Trone. Brandes.IlL250(jf Kron-, Tron-
kræverj. en fortvivlet bekendelse af gud
som en stor, ubønhørlig kræver og ikke et

menneske. KElfelt. Literaturen idag.(1926).

162. 2) (jf. Kravsmand; især dial.) til kræve
1.2: inkassator; rykker. vAph.(1764). VSO.
Naar jeg ikke behøver at sulte og ikke
har for mange Krævere paa Døren, saa
er jeg tilfreds. Cit.l845.(PLaurids.S.VIIL
53). Feilb. f kræves-les, adj. (glda. d. s.

(Diplomatarium Vibergense.(1879).73); maa-
ske omdannelse af krav(e)sløs efter kræve)
d. s. s. kravsløs. vi ere gandske frie, anger-
løs, krævesløs. Hersl.Præd.222. Kræve-
tid, en. (til kræve I.2; nu næppe br.)

i forb. som paa krævetid, paa kredit,

mand er nød til, som I, at ha med Aager-
Knegte at bestille, og kiøbe en Luus for

en Daler paa Kreu-Tid, er det ikke saa
det heder? KomGrønneg.1.72 (jf. Nystrøm.
KO.137). Krævning^, en. (sj.) vbs. til

kræve. VSO. D&H. || ogs. (nu næppe br.)

om rykkerbrev (jf. Krævebrevj olgn. (vi)

fik Regninger og Krævninger i Stæden
for Yare. Bahb.Fort.L417.
krævte, v. se u. kryfte.

I. Kreb, et. se II. Kryb.
II. kriab, præt. af krybe.
I. Krab(b)el, en. (f Krøppel. vAph.

(1764). — dial. Krøvl, en (Feilb.) ell. et.

MDL. Pont.UE.54. JakKnu.LS.86. KrøbU
se ndf. Kry vi. OrdbS.(Fyn)). flt. krabler
(Feilb.). (ænyd. krøbel, jf. no. dial. krypel
samt nt. kropel (mnt. krep(p)el, krop(p)el/
ty. kriippel, eng. cripple; afl. af krybe; sa.

ord som II. krøb(b)el; i dial. vistnok sam-
menfaldet m. en afl. af jy. krøvle, kravle

(MDL. Feilb.), smZ. o^s. II. Kravl 2 0^ Skravl;

jf. krøble, krøblet. Krøbling samt Krym-
pel; nu kun dial.) krøbling; ogs.: dyr, som
er kommet til skade (er lamt); i videre anv.:

ussel, elendig skabning; skravl. *Et Skib
foruden Seil og Mast, |

En Krøbel uden
Krykke. Eeew&.I.5i. LTid.1728.612. Vor-
herre havde glemt hende, klagede (bedste-

moder). Hvad skulde et saadant stakkels
Krøbl her paa Jorden, medens saa mange
kraftige Mennesker maatte gaae bort? Tol-

derl.H.168. Pont.UE.54. Du (o: en kalv)

er jo et sølle Krøvl — men Herregud, du
er da alligevel et bette Høved. ThitJens.

J.17. Feilb. II.krøb(b)el, adj. ("fkrøppcl.

vAph.(1759). — tidligere ogs. krybbel. Moth.
K372. Gram.Nudeus.990.jf. VSO.IILK353.

89*
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— dial. krøvl. ThitJens.AB.60.123. OrdbS.
(sjælQ.jf.Feilh.). hest. f. og flt. krøb\e,{ænyd.
kribbel, no. dial. krypl, østfris. krop el, for-

vokset, lam, holl. kreupel; egl. sa. ord som I.

Krøb(b)el; j/". krøblet; nu kun dial.) lam
ell. lemlæstet paa arme ell. ben; lam;
vanfør; ogs. i al alm.: som har en større
ydre legemssvaghed ell. er svagelig,
skrøbelig (Moth.iC3?2), ussel, daarlig
(Feilb.). mand eller qvinde . . syg, lam, lo

krum, krøbel, blind. Cit.l?08.(KbhDipl.
VIII.32). Krøbel paa Hænder og Fødder.
VSO. En ussel, krøbel Stakkel, sms^. det
kneb ham at komme afsted med den tykke
Mave og det krøble Ben. Børd.S.265. (tre)

sønner af vinden og (troldkvinden) Lavia-
tar: „den krøble" (smstO?: Den krøblede
(ell. klumpede)^, „den lamme" og „den
helt hhnåe''.A0lr.(DSt.l912.99). MDL.297.

kreble, v. ['krøCObla] -ede. {fra nt. kro-
peln (i bet. \), Afv-^kriippeln; aft. af I. Krøb-
(b)el; jf. forkrøble) 1) (^, 1. br.) gøre til

krøbling; lemlæste, forkrøble (1) olgn.

(jf. krøblet). *Mangen en Christen . .
\

krøblet under Kampens
|
vejrhaarde Tid.

Rich.II.76. Han krævede den farligste

plads; den indbragte ham to sår i brystet,

og hans venstre hånd blev krøhlet.NMølL
2^.57. uegl.: Kraften var dog krøblet, og
Viljen spærret inde. Rørd.Regnbuen.(1919).
93. Som ivrig fædrelandsven hadede han
den sorte reaktion og den spanske tvangs-
magt, der nu krøblede Italien. NMølLN,
263. 2) (nu kun dial.) intr.: bevæge sig som
en krøbling; halte ell. gaa besværligt.
Han krøbler Sifsteå.Langebek.Lex.K338a.
Feilb. kreblet, adj. ['krø(}bla<] {afl. af
I. Krøb(b)el ell. perf. part", af krøble (1);

Feilb. „Høres endnu i Roskildes omegn." 20 især dial.) 1) vanfør, lam olgn. (jf H.
Kalk.II.650. || i tilfælde, der danner over-

gang til I. Krøb(b)el. *halte, kryble (Reenb.
1.73: Krøbley . . |

Til medynk hende rører.

Reenb.(SamlDanske Fers.^/.59j. Barnet i fald

det lever, bliverKrumpen og Krøbel.^^er-
bech.FA.II.lll. de har en Søn der er krøvl.

OrdbS. (sjæll.). Kreb(b)el-, i ssgr. af
I. Krøb(b)el ell. II. krøb(b)el, fx. (foruden
de ndf. medtagne) flg. (nu næppe br.) adj.

krøb(b)el og forkrøble 3 slutn.). blandt
den Mængde Børn, som hos andre Folke-
slag opdrages med al Frihed af deres
Ledemode (o: uden svøb), seer man ikke
et eeneste, der beskadiger sig eller gjør
sig'krøblet.Hahnemann.EaandbogforMødre.
(overs.l797).27. den Krøblede (falbød) sit

01, mens den fyldte Skindpung slog .

.

mod hans Kry^er.Bang.T.lSS. Den sidste

der angiver, hvilket lem der er lamt, lem- 30 af Fiskerne, den krøblede Anders M., blev
læstet: krøb(b)el- benet, -fingret, -fodet,

-hændet (Langebek.Lex.K337c). -agtig,
adj. (nu næppe br.) som næsten er krøbling;

noget lemlæstet, forvokset olgn. Langebek.Lex.
K337c. Krøbbelagtige Træer. F;SO. krøp-
pel-: vAph.(1764). -g^ang;, en. (nu næppe
6r.^ (i. s. s. Krøblinggang. Han gaaerKrøbel-
gang.Lawpe&efe.Leæ.Jir557c.krab(b)elsk,
adj. (afl. af I. Krøb(b)el; dial.) d. s. s. II.

reddet i bevidstløs Tilstand. ^afej.fjPoZ."/i

1920.7.sp.l). 2) misdannet; vantreven;
forkrøblet; ogs.: forfalden, ødelagt olgn.

De engelske Skibe, der, formedelst deres
krøblede Tilstand, havde ringeste Deel
Reisning staaende, for hvilken de kunde
drive ihæ.ArchivSøvæsen.I.417. *Man burde
. . ikke leve et krøblet skyggeliv under
det døde kv.NMøll.E.31. Vaskebaljer og

\

krøb(b)el. *et Værk af ham selv, den 40 krøblede ¥.øk\Lensio\e.PoU^kl928.19.sp.2,
krøbelske Lamfod (o: H.ephaistos).Wilst.Il.

XYIILv.371. OrdbS.(sjæll.). krab(b)el-
slaa, V. [I] (nu kun dial.) lemlæste (ved
slag); slaa fordærvet; slaa til krøbling. Moth.
K372. VSO. MO. Feilb. -ispil, et. (jf.nt.
kropelwinde) ^ lille bradspu, der anbringes
forneden ved masten og drejes med et haand-
sving (brugt til losning, ladning, forhaling,
varpning, hejsning afsejl olgn.; jf. Krabbe-

Kriøbling^, en. ['krøblei^] ell. (vulg. ell.

dial.) ['krøuleix olgn) (jf. Thorsen.57. Feilb.

samt skrlvemaaden Krøvling. Bang.T.129).
(nu næppe br. Krybling. Moth.K372. Høysg.
S.24. Ing.DM.53. jf. bet. 2 samt VSO.III.
K356). flt. -er ell. (nu 1. br. i rigsspr.) -e

(EPont.Atlas.IV.109. LTid.1748.9. jf Saa-
by.'' Feilb. samt Esp.§122,l,a). {ænyd. krøb-
ling, krybling,^2/. kriippling; aft. af L

kran, -spilj. Funch.MarO.I.127. KuskJens. 50 Krøb(b)el; sml. Krympling; jf. IL Forkrøb-
Søm.229. -trappe, en. ^ simpel trappe,

der udhænges ved falderebet paa skibe, som
ikke er færdigbyggede, ell. som er oplagte.

Krybbel-: Efterretninger om den Da . Søe-
Etat.(1790).470. Krøbbel-: Funch.MarO.
1.54. Krøbel- eller Krøveltrappe.
OrdbS. -træ, et. (nu næppe br.; jf.Kryk-
ketræ, Krympel^ dværgtræ. OecMag.V.349.
IDJust.Havevæsenet.I.(1774).94. -Tsekst,

ling) i) person, der har en større syn-
lig legemsskade, især saaledes, at han
ikke ell. kun meget besværligt (v. hj. af kryk-
ker, rullestol olgn.) kan bevæge sig; tidligere

ogs. om svag, sygelig person: svækling, naar
du giør et Giestebud, da byd Fattige,

Krøblinger (1907: vanføre^, Halte, Blinde.
Luc.14.13. hvis man vilde holde Mynstring

over et Lands Indbyggere, vilde man mod
en. (nu næppe br.; jf. -træ samt Dværg- 60 een syg Bonde^finde 10 velbyrdige Krøb
vækst^. Landhuushold.y1.157. (en) nøgen
Egn, hvor de sidste Glimt af Livet synes
at hendøe i nogle Krøbbelvæxter og ud-
magrede Dyr. Mynst.Bi8pepr.(1852).20.
krebet, perf. part. af krybe.
Krebl, et. se I. Krøb(b)el.

linger. Holb.MTkr.237. Saaledes blev da
Tyr en Krøbling (o: ved at miste den højre

arm), hvad Loke naturligviis lader ham
høre i Nidvisen. Grundtv.BrS.131. Dame-
cykle, indrettet til Krøbling, højre . . Pe-
dal mangler og er erstattet med en Hol-
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der til Træben. PolitiE.Ko8terbUV»1922.2.

8p.2. slaa til krøbling, lemlæste; alaa

fordærvet (jf. u. II. Krykke samt krøbbel-

slaa;. VSO. MO. Der kan ingen slaas til

Krøbling af Klaffer. Thuborg.(Fol^Vel922.

7.sp.6). II (^, 1. br.) overf., om ting. *paa
Moseranden gyser

|
en Krøbling af Pil.

Kaalund.65. Mogens følte Dommen over
sin Slæde: en Skifting og Krøbling — en
hjælpeløs Skive for al Ondskabens Grin. lo

dFMortens.S V.122. 2) f det vingeløse insekt

bi myre, Mutilla L. Krybling: Brilnnich.

Entdmologia.(1764).81. vAph.NathJV.520.
\ Krablinj^-dom, en. det at være krøb-

ling (1). *Svøbt i Taage, Trolden kom . .
|

Kiinde dog sin Krøbling-Dom | For sig

selv ej skjule, |
Vidste, at . .

|
Talte var

hans Dage. Grundtv.Bjow.76. -g^ang^, en.

(sj.; jf. Krøb(b)elgang^. *Ydmyg blev din

(6: en pukkelrygget frelser'piges) Krøbling- 20

gang
I
under Verdenssolen. J5er^s^ecZ^.J.47.

krafte, v. se kryfte.

kras, <^dj' [krø-q] {vel dannet af II.

krøge (krøget); ff. adj. krog (u. kroget^
sand no. krøkjen, krum; sj.) kroget. *Den
Domherre kryber saa krøgt afsted, | Hans
Hud er gul, | Hans Pande ful. JDrachm.T.
175. Han spærred mine Veje med Kva-
der, gjorde Stierne krøge. Begr.3.9(Det gi.

Testamente i nyOvers.(1923/f.)). 30

I. BLrøg^e, en. flt. -r. {jf. no. krøkje,

fiskesnor m. to kroge, sml. fynsk krøg, vej-

sving (Lunde.HQ.161. Brenderup.§34), og

jy. krøj, krog m. m. (Feilb.); afl. af I, Krog;
riu kun dial.) 1) krumning, bugt olgn.

VSO. 2) lille dræg til at fiske noget op
fra bunden med. Moth.K367. OrdbS.(Lyø).

II. krøg^e, V. ['krø*q8 ell. (gldgs., dial.)

•krcoia] (ogs., især I bet. 3, skrevet krøje.

^£oth. K367. OeconJourn. 1 757. 257. Leth. 40

(1800). Grundtv.PS. V.218. LAndersen.Fol-
keliv iOdsHerred.(1919).5. Hedebo.85). -edeÆ (nu ikke i rigsspr.) -te (Moth.K367).
vbs. -ning (s. d.). {glda. krøghe , sv. kroka,
no. krøke, oldn. krækja; afl. af I. Krog; i

bet. 3 dog maaske egl. sa. ord som II. krøje,

jf.jy. kroje, harve paa tværs; se ogs. u. bet. 4)

1) ( O (især poet. ell. højtid.) ell. dial.)gøre
ell. blive krum, kroget, t.l) krumbøje;
krumme; bøje; ofte spec. om krumning af so

ryggen p. gr. af alderdom, svagelighed ell.

ydmyghed. Moth.K367. vAph.(1764).365.
*i samme Nu var Blad og Stængel krø-
get,

I

min Blomst var brudt. Dmc^m.D/S'.
110. jeg krøger ikke Ryg for saadanne
KBLTle.ZakNiels.K.126. *lyse Bøge

|
og

Egepurrer, som Storme krøge. Jørg.Af det
Dybe.(1909).73. *den Sorg, der krøger I en
kraftig Msinå. Rørd.JH.1.14. henne ved
Ovnen hvor Skibsplankerne krøges. And 60

Nx.PE.IL43. Feilb. Brenderup.§34. billedl.

:

Den store Kamp fra 1875 til 1894 har .

.

krøget og bøjet den frie Tankes og De-
mokratiets Førstemænd. VortLand.Vil899.
l.sp.l.

II
ordspr. det skal tidlig krøge(s),

som god krog skal blive, se I. Krog l.i.

1.2) bøie sig, krumme sig ell. være, gaa
krumbøjet, krogrygget. \\ refl. ell. i pass.

Vonnets lille v., som her (o: i en under-
skrift) i ydmyg Lidenhed krøgede sig bag
i det store H, i Stedet for det ellers lige-
som stod paa Tæerne for at see de øvrige
Bogstaver over Hovedet. Bahb.Fort.II.260.
*en indre Magt betog min Sjæl | og gjæn-
ned bort saa mangen fæl

|
forvorpen Orm,

som om min Hæl
|

i ringet Kreds sig
krøged. Drachm.FÆ.8. *den Gud . . i hvis
Navn al Jordens Knæ sig krøger. Jørg.B.
95. Faders og Moders Kæmpeskikkelser
grånedes og krøgeåes. Kidde.H.299. *Fat-
tige En (o: enebær)\ I mit Hjemlands Jord

|

du gror mellem golde Stene,
|
krøger dig

sammen i Storm fra Nord. JFt6f.E5.Jf7'.

om aa, vej olgn. (jf. I. Krog 3^; Hen ad
Gaden, hvor den krøger sig langs Kæret,
kom en enlig Fodgænger. ingvBond.Udv.
Romaner. VT.(1903).156. || intr. *mens man
pløjer

I
Det vildende Hav,

| Og døende
krøjer | I Fædrenes Grav. Orundtv.PS. V.
218. Grenen krøger. VSO. Feilb. Brende-
rup.§34. OrdbS.(sjæll., Langeland), ordspr.

:

naar armen krøger, saa gaber munden.
Mau.6602. Krist.Ordspr.6. Kværnd.V^krøge
op med noget, (nu næppe br.; jf. bet. \.i)

krumm,e noget opad. Skioldet af Sølv, og
derudi en rød Bielke paa skak, hvorpaa
et blaat Marsvin som krøger op med ^tier-

ten. LTid.l730.481. 1.3) yart. krøget brugt
som adj.: krumbøjet; kroget, alt i ham er
krøget og knuget, — lige til Blikket. Stuck.
F0.54. *Vi sad under Æbletræet |

— du
husker det — krøget og knudret. 5Mc^.
D.30. de pludselige Haandbevægelser,
hvor krøgede Fingre dirrede af spændte
"Nerver. EErichs.N.96. Hendes Livs krø-
gede Linje laa for hendes Blik med det
dybe, ulægelige Brud som et skorpet Saar.
CFMortens.SV.220.

2) fæste en krog (1.2-3) i noget. 2A)(dial.)
anbringe en ell. to kroge af jærntraad i

trynen paa svin (for at hindre dem i at

oprode gulvet i stien). MDL. RibeAmt.1913.
421. Feilb. 2.2) (nu næppe br.) gribe ell.

fastholde v. hj. af en krog. smukke
Qvinder . . den Krog hvormed Satan har
krøget saa mangen Siæl til sig.Hersl.
Præd.233. \\ i forb. m. adv. an ell. fast. vAph.
(1759). refl.: det ene Vognsæde . . hang
saa langt ud, at Du kunde krøge Dig fast

(alm.: hage dig fastj ved det. CBernh.VL.
11. II fiske op fra havbunden med et dræg

(jf I. Krøge 2). Moth.K367.
3) (landbr. ell. dial.) pløje med en krog

(2); pløje for anden gang (paa tværs

ell. skraa). Moth.K367. (man bruger) først

at fælde Jorden med en ordentlig Ploug
og smalle Furer, dernæst . . at krøge den
gaa tvers midt over de forrige Furer,
vorved disse kommer i smaa Stykker.

Fleischer.AK.64. Begtr.Sjæll.IL33. Der blev
„awet Møj", pløjet, krøjet, harvet, saaet og
tromlet. Tifat krøje med havde man en
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Krog, ogsaa kaldet en Røjle. Hedeho.85.
J|

krøge (sæden) ned (jf. nedkrøgej. vApti.

(1759).232. Før man havde Svenskharven,
blev Sæden krøjet ned med et Redskab,
som kaldtes Kiogen.LAndtrsen.Follielivi
OdsHerred. (1919). 5.

||
(nu næppe br.) bil-

ledl, i udtr. som krøge bølgerne, sejle,

fare (til søs); „pløje" bølgerne. *Neptunus .

.

ham (o: en søhelt) føyed,
|
Naar hånd som

Martis egen Svend
|
Hans (o: Neptuns)

Bølge-Riige krøyed. Sort.PSkan.53.

4) {videre anv. af bet. 1.2 ell. efter holl.

kruien, bevæge sig af sted, gaa, sa. ord som
II. krøje) t bøje ind paa en vej; vende
sig i en vis retning; gaa, drage (etsteds

hen); færdes. *(udydens vej) fører paa
dend Leed,

|
Hvor hen vi heldst vil krøye.

Sort.Poet.25. *(en hest, som) krøyer villig

hen
I
Til hvilken Side mand kun rører

Tøyelen. smst.71.

I. Kragle, en. fit. -r. (vistnok laant fra
w<.krokel, kriikel, mn<. krokele ; /iHLkrøgle;

jf. krøglet; nu ikke i rigsspr.) fold, rynke,
krølle, bugt olgn. Moth.K370. Folder i

Klæder har Skræderen gjort; men Folder
paa Klæder ere Kxøgler, som enhver kan
gjøre. Høysg.S.328. YSO. II. kragle, v.

{ænyd. d. s. ; vistnok laant fra nt. krokeln,
krii'keln, mnt. krokelen; jf. I. Krøgle, krøg-
let; nu kun dial) krølle. VSO. *Mit (o:

kirsebærtræets) Bioster krøgles i Nattens
I>ug.Aakj.UA.lll. Esv.447. Feilb. krag-
let, adj. (jf. SV. dial. kroklot, kryklog; afl.

af I. Krøgle ell. perf. part. af II. krøgle;
nu kun dial.) krøllet. Moth.K371. hendes
rene Forklæde havde faaet krøglede Fol-
der. Aakj.VB.81. Feilb. jf. Esp.196. \\ f i vi-

dere anv.: umedgørlig; vanskelig at stille

tilfreds (sml krøllet 4:). Moth.K^398.
Kragning:, en. (i bet. 2 ogs. skrevet

Krøjningj. vbs. til II. krøge ; især i flg. anv.

:

1) (1. br.) til II. krøge 1; ogs. konkr.i krumt
stykke, et tykt, kort Egespir (o: spadsere-
stok af eg) uden Beslag med næsten uå-
\i&\QiKiøgmiLg.JakKnu.LTJ.158. 2) (landbr.
ell. dial.) til II. krøge 3. Krøjning: HC
Høegh.AnviisningtilJordbrug.(1 795).84. Møll
S.IIL616.
Krag-værk, et. se Krøjeværk. Hi*aj,

en. se I. Krøje. Kraj-bjælke, en. se

Krøjebjælke. I. Kraje, en. ['krcnia] flt. -r.

('Krøj, en. MDL.(jy.). Aakj.BT.l§4. Kroj, et.

VSO.(jy.). Kry. Feilb. jf. sa.BL.4. Krøjer.
Feilb.— i bet. 1.2 ogs. Kr'utter. OrdbS.(sjæll.).

Kruter. Moth.É371. Krode, Krude.
OrdbS.(Fyn)). (til II. krøje; J/". nt.( holstensk)

kriier, holl. kruier i bet. I.2) 1) stang ell.

stok med tværstykke i den ene ende brugt
som stamper ell. støder. l,l) (dial.) i al

alm. han og J. R. (var) ifærd med at rydde
en gammel halvttilgroet Skjelgrob . . Per
havde tilladt ham at gaa paa Brinken med
Krojen mens han selv med Skovlen vadede
frem gjennem Grøften og kastede Døjet
op til begge Sider. Aakj.VB.266. Feilb.

1.2) (fisk.) redskab (især riveformet), hvor-

med aal (rejer) jages i garn ell. glib. VSO.
(u. Kroi^. al den Sildeyngel og Leg, som
findes paa og mellem Tangen . . bliver
knust og ødelagt af de 4 Krøjer, som ide-
lig støde i Bunden for at jage Aalen i

Garnet. Fiskeriudv. (1874).Bilag.11.8. Sal.^

V1II.152. Feilb. 2) (jf. Glib; fisk.) fiske-
net (i firkantet ramme), der skydes henad
bunden (ved fiskeri efter fladfisk paa lavt

10 vand). Feilb. jf. Feilb.BL.4. II. kraje, v.

Pkrcoia] (i bet. 1 ogs. (nu næppe br.) krute.

Moth.K371). -ede. vbs. -ning (Eaandv.251.
OpfB.*I.55). (fra nt. kroien ell. holl. kruien,
egl.: støde, drive, winf. kroden, kruden, ^/.
ocn^.crudan('cw^.crowd^, wo.kryda, myldre,
stimle sammen; besl. m. III. kry; j/. I. Krøje)
1) (fisk., dial.) V. hj. af en krøje (1) drive
aalene i garnet ell. gliben. Fiskeriudv.
(1874).Bilag.II.8. Feilb. 2) (møl.) dreje,

20 stille (en mølle) i vinden. Haandv.251.
OpfB.^1.55. Feilb.(u. kroje 1).

III. kraje, v. se II. krøge.
Kraje-, i ssgr. (ogs. Krøj-j. (møl.) til

II. krøje 2. -bjælke, en. tværbjælke i

møllehatten (hørende til krøjeværket). Feilb.

(w.krojebjælkej.Krøj-: GjelM.309. Kra-
jer, en. se I. Krøje. Kraje-ring, en.

den ring, hvorpaa møllehatten hviler (enten
den øverste del af den faste møllebygning

30 (den egentlige krøjering) ell. den nederste

del af hatten). AarbVejle.1926. 204.208.
-stiTer, en. især i fit, om en bjælkekon-
struktion, som er gjort fast i hatten og be-

hørigt afstivet, saaledes at man ved at tage

fat i den nederste ende kan dreje hatten.

OrdbS. (møllen) stod der med sine ube-
vægelige Vinger . . Krøistyverets Tre-
kant og Bommen med sin Kjæde som en
uhyre Silhouet. Gjel.M.47. -Tindfang,

40 et. „Krøjningen" . . sker automatisk ved
Hjælp af to smaa Krøjevindfang, som lig-

ger bag det store Vindfang. Sal.^XXV.220.
-værk, et. (jf. holl. kruiwerk) det værk,

hvormed møllehatten drejes i vinden. Feilb.

(u. krojeværk^. I September Maaned 1914
styrtede (vind-)Motoreii ned under en
Storm, idet Stativet knækkede, og efter

at Skaden var udbedret af AppeUanten,
blæste Motorens Vingeparti og Krøg-

50 værket ned i Januar 1916. TJgeskr.fBetsv.

1919.A.131.
Kraj-fisk, en. (maaske af III. kry (i

Vendsyssel krøj^, jf. sv. finfisk, krøjfisk; fisk.,

især i Vendsyssel (Skagen)) betegnelse for
sjældnere ell. som finere betragtede fisk, der
kan forekomme i de til rødspætte- og torske-

fiskeri indrettede vod, fx. rødtunger, pigvar,

skærisinger olgn. PoV'^U1908.6. de fik dog
Fangster paa fra 10 til 40 Kasser Isinger

60 og lidt levende Torsk samt Krøj fisk. ^re-
derikshavnsAvi8.^l\\1928.2.sp.7.

I. Krajning, en. se Krøgning.
II. Krajning, en. se II. krøje. Kraj-

styver, et. se Krøjestiver.
I. krakke, v. se III. krykke.
II. krakke, v. se IV. krykke.
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krøk-ry^firet, adj. se krykrygget.
Krøl, et. [krøl'] uden flt vbs. til III.

krølle: det at være krøllet ell. tilbøje-

lighed til at krølle; konkr.: hvad der er

krøllet; krøller olgn. (jf.lll.Yirus). der

er ingen Krøl i Haaret. D&R. Haleduske-
nes flotte Krus og Krøl. Fleuron.KO.228.
Alt Krøl og Blankhed vil da forsvinde

(o: naar tøj damvesJ.TidensKvinder.^^/ilOSG.

38. den kølige Foraarsvind . . jog Støv og
Straa ogPapirskrøli stride Byger rundt
langs Gaderne. BerlTid.'Vd907.Aft.2.8^.2.

ofte i forb. i krøl: Haaret stod i et Krøl.

n&H. en sprukken Violin med Strængene
i Krøl om Halsen hang paa Lervæggen.
Skjoldb.NM.21. Lammene bestaar endnu
mest af Hovede, Ben og Hale og et langt

Stykke Navlestreng, der er sprunget i

Ktø\. KnudPoul8.BD.28. \\ (W, I br.) om
krusede blade, sammenfiltrede busk-
vækster olgn. (jf.Fur). Duften fra (tidslen)

sender ham intet Krydder i Næsen, og da
han snuser til dens Grøntkrøl, løber
hans Tænder ikke det mindste i Vand.
Fleuron.HG.15. (hornuglen flagrer) i Vejret
fra en Plet SlaaenkrøL sa./)TiV.i8(5. BT.
'V4l922.?.sp.3.

Krøl-, i ssgr. ['krøl-] (f Kryl-, se Krøl-
kop, t Krul-, se krøl-haaret, -kaal, -kop,
-tobakj. {efter ty.kToW-, nt. kruU-, holl. krul-;

jf. Krølle-; om vekslen ml. Krøl- og KrøUe-
se u. Krølle-) i ssgr. for at betegne noget som
krøllet ell. forsynet med krøller, -ffedret,
adj. (jf. Krøllefjeder} i forb. krølfjedre-
de høns, (nu næppe br.) en gruppe høns,

hvis enkelte fjer er drejede modsat; purhøns.

Raff.(1784).S36. -haar, et. {Jf. ty. (nt.)

kroUhaar, holl. krulhaar) 1) (1. br.) om et

enkelt krøllet haar ell. om krøllet hovedhaar.
VSO. Den unge Jøde med det store Krøl-
haar.J7Jms.Fi). 75. NMøll.VLitt.1.548. 2)
(især fagl.) koll., om elastiske haar (især
mankehaar og kortere halehaar af heste, hale-

haar af køer), der kruses og bruges som pol-

stringsmateriale olgn. Adr.Vil762.sp.9. So-
phaen . . er stoppet med Krølhaar. ^r^r
XIII.188. Nu skal her (o : i Elverhøj) ry-

fes med Krølhaar og Svinebørster. HCAnd.
'1.6. VortHj.IV3.244.

||
gen. krølhaars

brugt som adj. (nu foretrækkes ssgr. m. Krøl-
haars-j. Et Krølhaars Stolesæde. MO. en
tæt stoppet Krølhaars Madrats. Schand.VV.
34. \\ hertil ssgr. som Krølhaars-lar (2( skive-
lav af slægten Cornicularia [Schreb.] m.
busket løv, der er stærkt grenet, opret ell. hæn-
gende. SaUXIV.815), -madras (jf. Haarma-
drasj, -polstret ('krølhaarspolstrede Chester-
fieldmøbler. Berl Tid.^^lxil928.M.26.sp.l),
-polstring, -spinderi (fabrik, der fremstiller
krølhaar.Krak.l922.I1.623),-sioppei(Schand.
TF.1.36), -tang (2( grønalgen Chætomorpha
linum. Rostr.Flora.II.^1925).36) ofl. -haa-
ret, adj. (^ knil-. Moth.K370). som har
krøllet haar (jf. -haar 1). Bøysg.S.339. Sky-
detasken . . var forfærdiget af en Pudels
krølhaarede Skind. PMøll. ES. III. 88. en

mørk, krølhaaret Pige. Font. S. 24. Feilb.

-hoved, et. ^Krølle-. Eriksholm.JS.118).
(1. br.) hoved (ell. person) med krøllet haar

(jf. -kop 1, -top;. Bergs.GF.II.385. Drachm.
FV.102. -jærn, et. se Krøllejærn. -kaal,
en. ('t Krul-. Moth.K370).

{jf.
holl. krulkool;

nu næppe br.) ^ d. s. s. Kruskaal. VSO.
t -kop, en. CKruI-. Moth.K370. Kryl-. Leth.

(1800)). {efter Ao^^. krulkop, <?/. krollkopf

;

10 jf. Kruskop) t) person, som har krøllet haar

(jf. -hoYeåy -top;. Moth.K370. Langebek.Lex.
K339c. 2) løjerlig, vanskelig, umedgørlig
person. vAph.(1759).232. Leth.(1800).

1. Krølle, en. ['krølal (f Krylle. Moth.
K370. Bolb.Ep.lV.29'9. JRPaulli.Kandest.
C4v. t Kryl. Moth.K370. Eolb.Ep.V.25. f
(jf. doa Feilb.) Krul. Moth.K370). flt. -r. {sv.

t krull, no. krølle, kruU; fra w^. kriil(le),

krulle, jf. mnt. krul, hty. kroUe, holl. krul;
») sml. III. krølle, krøllet samt 1. Krøgle)

1) dels om det enkelte ell. (især) en sam-
ling ha ar s (en loks) naturlige ell. kunstigt

frembragte sammenrullede, ringlede,
spiralagtige form; dels om lok (især af
hovedhaaret) af denne form. Håret sidder
i kiylleT. Moth.K370. Krylierne er gåen
af, viå.smst. *Var det ei Harald med de
fagre Haar,

|
Der drømte underligt om

sine Lokker,
|
Hvorledes nogle bølged

30 sig til Jorden . .
|
Og nogle ^used sig i

spæde Krøller
|
Om Heltens Tinding?

Oehl.IlI.46. *Du havde vel hundrede Krøl-
ler af Guld,

I
Nu har du saa iaa.. PMøll.

1.61. lægge en Paryk i Krøller. 7-SO. For-
lorne Krøller høit en Kappe hæve. PalM.
IV.262. Drachm.II.61. \\ slaa krøller. 1.

om haar: være krøllet. Hans Haar slaaer
Krøller i Nakken. 7/SO. V&H. 2. (7iu næppe
br.) om person: v. hj. af krøllejærn, papil-

40 lotter olgn. gøre haar krøllet. *Polere Fuld-
magts Støvler, Krøller slaae

|
Paa gamle,

vrantne, stridige Parykker. J5a^^6S.2.^58.

jf.: *Han bær sit eget kruste Haar,
|
Heel

rank og stærk er Ryggen,
| De jydske

Pigebørn han slaaer
|
Vist Krøller i Pa-

rykken (d: „gør dem hovedet kruset").Winth.
I.IO. sætte krøller i haaret olgn., (nu
sj.) d. s. s. slaa krøller 2. VSO. MO. D&H.

2) hvad der minder om enkrølle (1);
50 især i flg. anv. (jf. ogs. bet. 3-4;; 2.1) (sj.)

om vejs, vandløbs krumning, et Sted,
hvor Stør (o: en flod) slaar en Krølle
mod Nord. JohsSteenstr.(UnivProgr.l900.I.
16). 2.2) om snoning, slyngning (af form
som en spiral ell. løkke) paa halen (især
hos grise) ell. andre legemsdele. Feilb. især i

forb. slaa krøller. 1. være snoet i en spi-

ral. Halen slaar Krøller. DÆS. 2. om dyr,
i forb. m. præp. paa: sno (sin hale olgn.) i

60 spiralform. *Hvert Fruentimmer i en dyb
Forundring staaer,

|
Som seer, hvor kon-

stig hun (o: en hunhund) paa Rumpen
Krylier s\2i2iev.FrHorn.PM.130. *Ser du
de Killinger vævre og smaa!

| Se, hvor
de Krøller paa Halerne slaa. Grundtv.PS.
IV.108. Den lille Gris fulgte trolig efter,
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slog Krøller paa sin Hale og gryntede af

Glæde. Etlar. SB. 326. (flamingoen) slog
Krølle paa den lange Rsils. Bogan.I.134.
(nu næppe br.) i videre anv.: gøre sig læk-

ker; logre; smigre. *I Pigesvenne maa slaa

Krylier paa Jer Hale,
| For dennem Suc-

ker-Ord af Kalmus-Aande tale. Lucopp.
TB.B4V. 2.3) (fagl.) om krum del af red-
skab. Dernæst skal Saalespidsen og Hjør-
nestøtten fortyndes ved Hjælp at Hov-
kniven, saaledes at disse Dele . . giver
efter for let Tryk med Krøllen paa Kniven.
Grunth.Besl.165. 2.4) (fisk., dial.) krumt
redskab, hvormed sandorme trækkes
ud af huller i havbunden. Fiskeriredsk.

(1872).12. 2.5) ^ om udskaarne forsi-
ringer paa et skibs skrog ell. inventar. V80.
Harboe.MarO. \\ spec: forlængelse af for-
stavnen i tilfælde, hvor der ingen galions-

figur bruges. Harboe.MarO. S&B. D&H.
jf. GsiUionkTyUe. Moth. Conv.GlS. 2.6)

(vel udviklet af forb. som slaa, sætte krøl-

ler i haaret, se bet. 1 slutn.; nu 1. br.) lille

stykke sammenrullet papir, hvorom man snor
en haarlok for at gøre den krøllet; papil-
lot (jf. HaarkrøUe 2). vAph. (1772). III.
Bødt.96. *Clara han til Krøller overlod
dem (o: aviserne). PalM.IV.346. Kierk.V.9.
D<&H. 2.7) (især fisk. ell. kog.) om torskens
testikler (mælke), hvis frie rande er lagt i

uregelmæssige folder. Krøllerne. Krøyer.II.
22. nu især i ent.: en Mælkesild — eller

en Torsk med „Krølle" — leverer Sæd.
WJohannsen.A.35. FrkJ.Kogeb.141. 2.8)

(bryg.) om de faste krusede dannelser,
hvori gæren sætter sig oven paa øl, der

er tilstrækkelig gæret. At Øllet er gjæret
nok sees af at Gjæren ovenpaa sætter sig

i faste Krøller, uden Skum. Olufs.NyOec.
1.159. skummet er gaaet i krølle

\
OrdbS.

2.9) om lille buet ell. snoet tegn, der
skrives oven over ell. neden under bog-
staver (især som udpyntning ell. (i ældre
haandskrifter) som forkortelsestegn), ell. om
(dekorativt) sving, krusedulle under
navnetræk olgn. en Blikbøsse (til indsam-
ling), som Byens Maler og Fotograf havde
dekoreret med to korslagte Danebrogs-
faner og en behændig Krølle nedenunder,
der omsluttede en Inskription. Drachm.
STL.247. ved en lille krølle foroven mel-
lem r og k angiver (haandskriftet), at en
vokal . . skal indsættes. Cit.1882. (Mand.
LV). Efter Scene- og Aktslutning (o: i et

haandskrift) er der dekorative Krøller.
Boos.RK.246. sætte Krølle (o: Cedille)
under et c. D&H. Haandskrifterne bruger
i Almindelighed det gennemstregede ø,

sjældnere en Ligatur af o med e-Krølle
foroven til høire.Brøndum-Nielsen.GG.1.76.

3) om fold ell. rynke. 3.1) (nu l.br.) om
(skæmmende) fold, rynke, der (ved
uagtsomhed, vanrøgt osv.) er fremkommet
i glat stof (især tøj, papir olgn.). vAph.
(1759). Disse Krøller gaae aldrig ud af

TøietVSO. MO. 3.2) om rynke i huden.

gøre kryller i (o: rynke) panåen. Moth.
K370. (der) kom fieer o'g fieer Krøller
paa hendes Iiæse.Rahb.Til8k.l799.113.

\\

K370. (der) kom fieer og fieer Krøller
\Til8k.l799.113.

\\

næsten kun (nu især dial.) i forb. slaa ('f

tTdik]iie.Holb.TJHH.Prol.3sc.) krøller paa
næsen, rynke paa næsen, især som udtryk

for foragt for, misfornøjelse med, kasten

vrag paa noget. De Krøller, hun slog paa
Næsen, viser, at Brevet ikke duer for en

10 ViheT6b2i\L.Holb.ygs.(1731).II.ll. De som
kalder mig Fru Doctorinde naar jeg seer
derpaa, slaar siden Krylle paa Næsen,
naar jeg vender dem Ryggen til. JRPaulli.
Kandest.C4v. *Ad Donat og Cicero I Kan
vi Krøller slaae paa Næsen. Heib.Poet.IV.9.
Skjoldb.IM.106. Feilb. OrdbS.(Loll.-Falster).

3.3) (nu næppe br.) om læg, ombøjet hjør-
ne (æselsøre) i en bog. lægge en Krølle
i en Bog.VSO. Kierk.VI.20. MO. Jeg har

20 . . slaaet Krøller (i aviserne) ved alle

Efterretninger om Folk, som er blevne
meget gamle. PAHeib.Sk.III.39.

4) <Jk 4.1) (foræld.) cirkel ell. (alm.) en
ved diagonaler i 4 trekanter delt kvadra-
tisk figur, der tegnedes paa spille-
bordet ell.paa regnskabspapiret (-bræt-

tet), og hvori indsatsen anbragtes (Moth.
K370) ell. regnskabet førtes; især m. h. t.

forhold i regnskabs-Vhombre (og boston : Spille-

30 bog.(1900).28), hvor beterne noteredes i en
saadan figur; spec. om det for hver enkelt

spiller bestemte, afgrænsede (alm. trekantede)

rum, hvor forsk, særlige tillæg (og overhove-

det mellemregnskabet ml. de enkelte spillere)

opførtes. At skrive i Krøllen, sætte en Beet
i Krøllen. VSO. GBonnier. Vhombrespil.
(1839). 7. For et Spørgespil erholder Spil-

leren i Krøllen 4 Point. MSchwartz. Ny
Spillebog.(1847).49. Disse Beter divideres

^ . . med 4, naar der ere fire Spillere . . og
Facit trækkes fra den vedkommende Spil-

lers Krølle. Differencen imellem de for-

skjellige Krøller bliver da at udbetale.
smst.50. D&H. Feilb. billedl.: Oehl.XIII.
205. *De andre Møller brænde bedst de
staae . . | Og Assurancecompagniet maa I

Punge ud.
|
De faaer en Beet i Krøllen

|

Nok saa glat. ARecke.109. \\ sætte beter-
ne i krøllen, overføre beterne (fra regn-

so skabets kant) til krøllen (med en kvotadel

for hver af spillerne), enten alle paa een

gang ell. en for hvert (tabt) spil, saa at

regnskabet kan afsluttes og gøres op. blev
Spillet malisiøsk, var han den Første, som
foreslog at dele, sætte Beterne i Krøllen.
Blich. IV. 501. HPMøller. Spillebog. (1824).
37. 55. GBonnier. Uhombrespil. (1839). 14.

Folk sidde ved Spillebordet og Dagenes
Ende kommer over dem midt i den Tanke,

60 om de skulle sætte Beterne i - Krøllen.

Goldschm.IV.27. || spille medkrølle(n)
til bet(en) olgn., om beregningsmaade i

regnskabs-Vhombre, hvorved der til en bet for

tabt spil lægges forsk, tillæg (der ellers op-

føres i krøllen), saa at beterne kan stige be-

tydeligt. „Vi spiller ikke om Svovlstik-
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ker", svarte jeg: det var Skilling, 96,

Krøllen til Beten; det var just ingen
Pindelombre. Blich.( 1920). XII. 180. HP
Møller.Spillebog.(1824).32.63.72.MSchwartz.
NySpillebog. (1847). 51. Jespersen. L'hombre
ogWhist.(1887).20. jf.i De er vist en rask
Fætter, som ikke er bange for at spille

med Krølle til Beet . . hvorfor skulde Pi-

gerne ikke ville dandse med Dem?C/iie-
vitz.FG.123. 4.2) i visse former af bridge:

præmie (bonus), der noteres over stregen i

regnskabet, naar alle spillerne har passet,

og tilfalder det makkerpar, der først vinder
(spil ell.) game. BerlTid.^V9l922.M.14.sp.3.
HKoppel.Auktionsbridge. (1923). 7. BerlTid.
^Vel928.Sønd.2.

5) t om kneb, fiksfakserier, dikke-
darer, omsvøb olgn. (j/. Krusedulle 2.2^.

at laane Penge ud . . det ere langt meere
fordulte og underlige Sager end I tæn-
ker; det gaaer i hundrede Krøller og Kru-
seåul\eT.KomGrønneg.I.72. Penges vigtige
Kraft til i et og andet Tilfælde at slaa
en Krølle paa Lovene. PAHeib.US.37.

II. Kralle, en. ['krøla] {til I. Krølle 1;

dagl.) som spøg. ell. kælende betegnelse for ell.

navn paa (mands)person ell. hund med
krøllet ha ar. Han hed . . Krøllen baade
for Officerer og Mandskab. Det var hans
Navn, for det tykke, krøllede Haar, og saa,

i det hele taget, der var noget krøllet
ved ham, ku' man sige. KLars.SA.30. Hjem-
met.1911.190. Med Krølle paa Langfart.
SStrangen.(bogtitel.l928).

III. krelle, v. ["krøla] (f krylle. Moth.
K370. Pfluq.DP.486.'' LTid.1740.623). -ede
ell. (nu dial.) -te (Moth.K370. jf. Feilb.).

vbs. -ning (vAph.(1764). VSO. Schand.YV.
93. VortHj.II3.182) ell. f -else (Moth.K370.
VSO. sml. Forkrøllelse j. (ænyd. krylle, sv.

krulla, SV. dial. krylla, no. krølle, krulle;

fra (m)nt. krullen, jf. ty. kriillen (og krol-
ienj, hall. krullen; til ty., mht. kroU, krøllet,

meng. crul, crolle; j/. I. Krølle, krøllet; sml.

II. krøgle)

1) (jif. I. Krølle 1) m.h. t. haar. \a)v. hj.

af krøllejærn, papillotter olgn. frembringe
krøller i haaret. Deris Haar ziirer de
paa adskillige Maader ; Endeel krøller og
friserer det, somme fletter det i 4. 5 eller

6 Locker. Pflug.DP.1185. VSO. MO. D&H.
krølle sit haar op, (nu næppe br.) sætte
haaret op i krøller, især v. hj. af papillotter.
Langebek.Lex.K340a. MO. \\ m. person-obj.
(ofte refl.). *De (engelske parykmagere) fø-
rer Klagemaal imod Haarskiererne,

| Som
kommer fra Paris at krølle Engelske.Pra/ii.
ST.II.118. (hun) lod sig krølle af Haar-
skjæreren før hun gik paa Torvet. Ifr2:.

Lsp.250. H. C. Andersen krøllede sig og
var meget stolt af sit haLSLT.HHelweg.HCAn-
dersen. (1927). 100. 1.2) om haar: falde,
vokse i krøllerJH (nu 1. br.) refl. ell. i pass.
(vAph.(1764)). gule Lokker krøllede sig
omkring hans smukke Ansigt. Birch. II.
146. Hans Haar krøUer sig af sig selv.

VSO. skjøndt Vandet flød ned ad hans
gule Haar, krøllede det sig dog saa smukt.
HCAnd.V.54. (1. br.) i sammenligninger:
*Auriklens Lok krøller bag Bladene sig.

Oehl.L.1.245. Aakj.PL.50.\\mtr. *Mit Haar
er stift, og vil ei gjerne krølle. Heib.SD.6.
Sneefnuggene faldt i hendes lange, gule
Haar, der krøllede saa smukt om Nakken.
HCAnd.VI.36. (1. br.) i forb. m. adv.: hans

10 lange, gule Lokker krøllede ned om hans
Halskrave. Jw^.ÆJ^.ZIJI.i^^. En enkelt
Haartjavs krøller ham altid som en Nakke-
prydelse ud under Huen bagtil. i^Zewron.

K0.38.
2) (jf/. I. Krølle 2) bugte (sig), krum-

me (sig), sno (sig) olgn. 2.1) sno, krum-
me (i form af en krølle olgn.).

||
(nu sj.)

m. h. t. hale olgn.: slaa krøller (2.2) paa.
Hun (o: en kalv) slog bagud, krøllede

20 Svans og vrængede kaade, dumpe under-
kvalte Bræg af sig.Fleuron.KO.37. -fuden
obj., billedl: Hånd kryller med sin hale
(o: er velsitueret, sidder godt i det). Moth.
K370. II

m. h. t. andre legemsdele : sno, krum-
me (især: paa en indviklet maade). Saa
kunde B. i Timevis krølle sine Ben helt

ind under Stolen, for at C. ikke skulde sy-

nes, at hans Fødder var for lange. JJilrg.

Den store og den lilleFlod.(1913).99. krølle
30 tæerne, (vulg.) danse. PoV^lzl928.Sønd.

14.sp.3. 2.2) (nu især i forb. m. adv.) bugte,
sno ell. krumme sig (især i en ring, spiral

olgn.)
II

refl. Alvilde gled . . dybt ned i

Stolen . . og krøllede sig helt sammen.
Olga Eggers Rosenberg. Penge. (1905). 22.

Jj
intr. svinets hale krj\ler.Moth.K370. VSO.
Heste som krøllede sammen paa Jor-
den foran Tyren, stemplet ned af den. JV
Jens.CT.96. ved denne sygdom krøller

40 bladene sammen
\

3) (jf. I. Krølle 3^ frembringe ell. lægge

sig i folder, rynker. 3.1) frembringe folder,

rynker i; gøre foldet, rynket, stærkt
kruset.

||
(nu næppe br.) m. h. t. havflade:

kruse (stærkt). Søens Flade krølledes
knap af den sagte Luftning. ^a^^'es.DF.
IX.364. *som Vand, |

Der krølles af et

AB.res\sLg. Aarestr.SS.II.101.
||
frembringe

skæmmende, vansirende folder, ryn-
^ ker i noget, der skal være glat (især ved at

kramme det (sammen); jf. forkrølle 1). (han)
besmurte og krøllede Doet. Arent Hvitfelds
Krønike, eller Posti\l.Holb.Er.IV.4. krølle

sine Klæder. VSO. du maa ikke krølle min
kjole \

Esp. 447. krølle sammen, (øde-

lægge ved at) kramme ell. klemme noget (især

tøj, papir olgn.) sammen i sin haand. Han
krøllede Papirerne sammen. Ing.EF.XIII.
144. ('/itm ) krøller heftig Brevet sammen.

60 Ho8tr.E.III.7. krølle til, (nu næppe br.)

forkrølle (1). vAph.(1764).365. krølle ud,
(1. br.) rulle (glatte) noget sammenkrøllet ud.

hun (tog) Brevet op og krøllede det om-
hyggeligt ud. KLars.Ix.56.

\\ (jf. I. Krølle
3.2; nu næppe br.) m. h. t. huden: rynke
(især p. gr. af spekulation, vrede). *(aserne)

XI. Rentrykt ^Vs 1929 40
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holdt Raad . . |
Og krølled' de guddomme-

lige '^æser. Baage8.1.16. *Jeg er med alt,

hvad her mig krøller Panden,
|
Et Barn i

Kiøbenhavn endnu, som før. 8a.Ep.56. 3.2)

lægge sig i folder, rynker; nu især om tø,j,

papir, løv olgn. (jf. u. bet. 3.1j. || refl. ell. ipass.

vAph.(1764). *alle Lindens Blade |
vender

Vrangen ud,
|
krænger sig og krølles

|

for den mindste Slud. Stuck. S. 16. Løvet
krøller . . sig sammen. D&H. \\ intr. Lag-
nerne krøllede under henåQ. EChristians.
0.11.203. Slips der krøllede af Slid og
Feåtetheå. EÉrichs.S. 105. krølle sam-
men: Barken bliver afskålet; tørres i So-
len, og da kryller sammen som Piiber og
bliver rødagtig. Pflug.DP.é86.

4) {sml. I. Krølle 5; kbh., jarg.) (ved be-

hændighed, kneb olgn.) narre, pudse (fx.
en modstander i fodboldspil), han blev slemt
krøllet ]||o^s.: krølle en af, d. s. OrdbS.
H.ralie-9 i ssgr. af I. Krølle ell. (især)

IIL krølle (jf. Krøl-^; undertiden veksler

Krølle- og Krøl-, se u. Krøl-hoved, -ært,

KrøUe-jærn, -tang. -apparat? et. [III.l.i]

lille spritapparat til at varme krøllejærnet

ved (jf. -lampej. jyJen8.IM.93. -ben, et.

{jf. III. krølle 2, krøllet 2; dagl.) om krumme,
krogede ben (3). Er Jorden gloende, saa gaa
alligevel I Troen vil gøre dine visne Krølle-
ben til Staalfjedre. DagNyh.^lnl921.7.sp.6.
-fedt, et. [IIL2] (talespr.; l.br.) om det fede
paa en oksesteg.PLevin.DG.196. -Ije(de)r,
en. [III.2] ^^/.krølfjedret; sj.) om krum (krøl-

let) fjer hos visse fugle (fx. hos andrik). Blich.
(1920).XVIII.103. CollO. D&B. -hoTed,
et. se Krølhoved, jjærn, et. (nu 1. br.

Krøl-. vAph.(1764). VSO.). saksformet red-
skab, brugt i ophedet tilstand til at krølle

haaret med (jf. Jærn sp. 947^^^- og -saks,
-tang;. Moth.K370. VSO. MO. Den værste
Mishandling, man kan byde Haaret, er dog
Behandlingen med varme Krøllejærn.^rn
Møll.Sundhedsl.459. -lampe, en. [III.l.i]

spritlampe til at varme krøllejærn ved (jf.
-Si^paTSLt).FrisørKat.30. -naai, en. [IILl.i]

om naale, der sættes i haaret for at faa det
til at krølle. FrisørKat.48. -papir, et.

[III.l.i ell. 1.2.6] (sj.) om papir, der bruges
til papillotter. De lader disse høist vigtige
Papirer ligge der paa Bordet som Krølle-
papir. J??^. £^.11.65. -pind, en. [III.l.i]

pind, hvorom man ruller en haarlok for at

faa den til at krølle. Moth.K370. VSO.
FrisørKat.48. -res:nsls:ab, et. [L4.i] <^

(nu sj.). Ja dér ligger nu Drøbel
(o: der lige er begravet) han holdt
sandelig ellers et aldeles nydeligt Krølle-
regnskab (o: i Vhombre)\ Wierf.^S.6^.-saks,
en. [III.l.i] d. s. s. -jærn. JVJens.EE.156.
Hjortø.GU.50. f -slag, et. [1.1] (kunstig)
krølning af haaret. vAph.(1772).III. -syge,
en. [III.3.2] (gart.) bladrullesyge ell. blæresyge.
OrdbS.
krellet, (part.) adj. ['krølai] Eøysg.

AG.127. et \^ry\Ut Moth.K37t). LTid.1736.
667. Argus.l771.Nr.34.3). (ænyd. krullet,

kryllet, jf. ty. krollig, krollicht; dels afl. af
1. Krølle, dels perf. part. af III. krølle)

1) til 1. Krølle 1 og III. krølle 1: som har
(naturlige ell. kunstige) krøller. 1.i) om
haar. Haaret var guult og krølled. ^oZ6.
Serod.149. *Ind traadte en Mand med
dristigt Øiekast,

|
Pidsken snoet i Nak-

ken, og krøllet Haar paa Kind. Aarestr.SS.
111.42. *en kulsort Mohr (med) Haaret

|

10 Saa sort og krøllet som Uld paa Faaret.
Kaalund.VG.47. 1.2) om legemsdel ell. le-

vende væsen (ofte mods. glathaaretj. Kryl-
ledt får. Moth.K370. En krøllet Hoppe i

6te ksLT.Cit. 1750. (RibeAmt.1925. 300). Et
krøllet Hoved. VSO. *Da trivedes rask
hans (o: en puddelhunds) krøUede Krop.
Winth.IV.96. D&E. j/". Krølnakke : dem
(o : buklerne) tillod . . min Kone mig at

bære, saalænge hun selv bar Peryk, jeg
20 meener hendes kryllede Nakke.Ar^MS.i77i.

Nr.34.3.

2) til III. krølle 2: krummet, bugtet^
snoet, især sadledes, at der dannes ringe ell.

spiraler; om fjer (jf. Krøllefjeder, krølfjed-
ret^ ; VSO. Krøltoppet Pelikan . . bærer
en Top af krøllede Fjer i Nakken. PreAm.
DL.U13.61.

II
til III. krølle 2.i; dels om hale:

en rød gaaendes guldkronet Løve med
kryllet IiB.le.LTid.1726.553. *Med krøUet

30 Hale og næsevis
|

i Gaarden rendte den
lille Gris. Kaalund.214. dels om andre le-

gemsdele: De kom ridende hjem, stoltelig,

med krøllede Ben, for Gangerne var smaa,
og det var lange KsiTle.JVJens.NG.258.
Den lille dreng tilegnede sig færdighed i

at fægte med små Krøllede næver og at

sparke.Hjortø.TO.lOl.
\\ (sj.;jf. I. Krølle 2.9)

om linier, omrids. I skrift burde det lange
krøllede s altid betegne dobelt s. Eøysg.

40 AG.127. Hvilken latterlig krøllet, kantet,
ind- og udbugtet Omrids have ikke Ver-
densdelene! Hvad skulle disse langstrakte
Halvøer til. JLange.1.396. Der er (paa ka-

tunpapir) blomsterfyldte og vredne Ro-
kokoformer, Strømønstre, stribede, krøl-

lede og tærnede Louis seize i dæmpede
Farver. Bogvennen.1928.62.

3) til III. krølle 3(i): fuld af ell. skæm-
met, ødelagt af folder, rynker. || om

50 tøj', papir olgn. (hun)jputteT det krøllede
Brev til hann.Skuesp.X.lOS. (hun) gjemte
begge Hænder i sit krøllede Skjærf.Sc/iawd.
SB.34. hans stivede Skjortekrave sad .

.

stram og ukrø 11 e t. sa.T^.2J.I50. || om før,

plante olgn. *Rugens krøllede Blade |
sig

ranker i Solen. Skjoldb.US.1.1. Den krøl-

lede, uregelmæssige Sæd er helt igennem
under Høsten senere og vanskeligere at

arbejde med end den staaende, retstraaede
60 Afgrøde. DagNyh.'y8l922.4.sp.4. || (1. br.)

om hud. hans Kinder vare . . noget krøllede

og hans Pande lidt riflet. PMøll.I.148. smaa,
nervøse Krusninger over Øjenbrynene og
om de krøllede Mundvige. Nathans.WB.
72. *Din Pande er krøllet, KongDavid, | .

.

Haaret er hvidt som Sneen. Jvibe.ES.54.
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4) (sml. I. Krølle 5 oa III. krølle 4; jarg.)

som falder uden for det almindelige; sær;
løjerlig; indviklet; kunstig, stundum
har Personernes Handlingsmotiver været
for krøllede, til at de kunde maales med
hans (o'.Polyhios') logiske Alen.iV^MøW. YLitt.
1.470. Jeg sagde nogle krøllede Ord, som
udtrykte min Memng.Nathans.(Pol.^^/8l926.
8.sp.6). krøllet hjerne, se Hierne sp.23S^.

Krelle-tanff, en. [III.l.iVKrøl-.7-S0.;.

(nu l.br.) d.s.s.-'iærn. JvJens.lM.OS. -ært,
en. se Krølært.
JKrel-lilje, en. {jf. sv. krolllilja, holl.

kruUelie samt Krans-, Kronlilje 2; sj.) 2(

kransbladet lilje, Lilium Martagon L. (m.
stærkt tilbagerullede blosterblade). PMeyer.
Blomstervennen.(1835).134. -lokket, adi.

(1. br.) som har krøllede lokker, det krøl-

lokkede B&rn. Schand.TF.II.lO. -nakke,
en. (foræld.) om (naturligt ell. kunstigt) krøl-

lede nakkehaar. vApli.(1759).232. Jeg havde
Englehoved medKrølnakke. B^C^wd.Z.i55.
hun var en meget corpulent Kone, altfor

gammel til at gaae med „Krølnakke". sa.

AV. 149. -nakket, adj. (nu næppe br.)

som har krølnakke. Langebek. Lex. K339c.
-pels, en. (1. br.) pels med krøllede haar.
Vaarluften smyger sig ind om Faarenes
Uld, den tætte Krølpels løsnes i Flager.
Fleuron.STE.110. -stilke, en ell. et (vAph.
(1772).III), (nu næppe br.) floretsilke; flok-

silke. vAph.(1772).III. -skæg:, et. (nu
sj.) krøllet skæg. vAph.(1764).365. en svær
bredskuldret Karl med sort Krølskjæg.
lng.VS.I.153. -straa, et. (nu næppe br.)

om det korte, krøllede straa af havre, ærter,

vikkerolgn. (mods. LsmghsLlm). vAph.(1764).
365. -svans, en. (1. br.) krøllet hale. Hun-
den (var) stadig foran med løftet Krøl-
svans. i^Zewrow. /STJET. 98. -tang, en. se

Krølletang. -to, en. (dial, l.br.) krøllet

to, uldlag paa dyr. den kolde Morgenblæst
purrer op i Krøltoen (o: paa en kalv).

Fleuron.KO.16. -tobak, en. (jf. sv. kruU-
(tobak), ty. kroUtabak, holl. krul(tabak);
nu næppe br.) en slags flnskaaret og krøl-

let røgtobak. lsiultohak.Moth.K370. at for-
tiene en Skilling til Hielp til Brænde-
viin og KrøltohsLk. Abrah.TG.28. Krulta-
haJs.. Meyer.^570. -top, en. (jf. -hoved,
-kopj. 1) krøllet haar(top). Madam Jensen
lod sin . . Haand glide gjennem sin Datters
rebelske Krøltop. Schand.VV.93. Drachm.
M.154. Pont.LP.VIII.61. 2) person (især:
barn) med krøllet haar (jf. II. Krølle). De
to smaa Krøltoppe sad paa en Skammel.
Drachm. UB. 56. DagNyh.^V: 1910. 3. sp.l.
Feilb. -toppet, adj. 1) som har krøllet
haar (jf. -topj. 1.i) om hoved olgn. en seks-
aars Dreng . . med en gammel, rød Fez
paa sit krøltoppede Hoved. ThorLa.MF.
14. den unge Mand med den krøltoppede
Frisure. ORung. (BerlTid. ^Vt 1925. Sønd. 2.
sp.l). 1.2) om person. Schand.VV.67. den
spinkle, krøltoppede Theolog. Gjel.It.16.

2) (zool.) om fugl: som har krøllede fjer paa

toppen af hovedet; i forb. krøltoppet pe-
likan, Pelecanus crispus. Frem.DN.362.
Spårck.ND.21. -nid, en. (1. br.) om krøl-

lede uldhaar. en i Amerika opfunden Væve-
stol, paa hvilken man kunde forarbeide
Negerhaar og anden kort Krøluld til en
Art Klæde. Schack.364. -ært, en. /Krølle-.

VSO.). {efter nt. kruUarften, ty. kroll-, krull-

erbsen; nu kun dial.) i flt., om hele gule
10 ærter, der er kogte, men ikke udmasede (un-

der kogningen skyder ærterne skallen af og
skrumper ind ell. krøller sig sammen). MDL.
501. Dania.lX.63. OrdbS.(sjæll.). -ore,
et. (nu næppe br.) krøllet øre ell. dyr (fx.
hest) med saadanne ører. VSO. jf.Kiøl-
øre-Flaggermus (o: navn paa en ost-

indisk flagermus). Briinnich.DyrenesJSist.I.

(1782).56.
krampe, v. se krympe.

20 Kranlke, en. ['krøn'iga, 'kron'iga]

(nu næppe br. (jf. dog I^eilb.) Krønié. Eolb.
NP.B2r, JBaden.Horatius.I.UO. Winth.
HF.52). flt. -r. (ænyd. krønike, glda. krøn-
nickæ (then danskæ Krønnickæ. bogtitel.

1495, se PHans.I.72.tvl.), sv. kronika, no.

krønike; fra mnt. kronike; egl. sa. ord som
Kronik) 1) (især hist.) en (især i middel-
alderen anvendt) fremstilling af histo-
riske begivenheder i kronologisk or-

30 den uden forsøg paa at vise deres sammen-
hæng ell. hele udviklingen. Jeg har Saxo
Gramatica og Arendt Hvitfelds Krønikke
tilforn, men jeg holder meere af Per Paar-
ses Krønikke, thi der er ingen Kaaber-
stykker i de anåre. Eolb.llJ.IlI.6. Kal-
lundborgs Krønike. Bagges.L161. Kort Be-
greb af Verdens Krønike i Sammenhæng.
Grundtv.(bogtitel.l812). *En Dannemands
Hjerte slaaer dobbelt frit,

|
Naar Krøniken

40 Sligt fortæller. Hrz.D.II.121. det Øvrige
af Salomo' Handeler, og alt, hvad han
haver gjort, og hans Viisdom, ere de Ting
ikke skrevne i Salomo' Krønikers (Chr.
VI: handelers; Bog? lKg.11.41. KrErsl.
DM.6. 1. og 2. krønikernes bog, wavn
paa to bøger i det gamle testamente (jf. Kiø-
nikebog slutn.).

\\ f uegl. (jf. bet. 2), om skan-
dalehistorier; i forb. som ærgerlig krø-
nike (jf. ty. argerliche chronik^, chronique

50 scandaleuse (se Kronik 1^. Det forstaaer sig,

at Byens ærgerlige Krønike er altfor fuld

af hendes hemmelige Historier. Ew.(1914).
IV.129. 2) i videre anv., dels: beretning,
fortælling med eventyrligt ell. fabel-
agtigt indhold; dels (nu især): sladder-
historie (uden sandhed); løgnehistorie;
noget opdigtet. Kiender I ikke bedre
disse Kiellinger, og alle de Krøniker de
løbe meå? Skuesp.V.363. Er vi gamle Kjær-

60 linger, der troe paa Krøniker? ITos^r.Di).

155. Naar vi skal se til, saa er det en
Krønike: — Du har ingen Mand, som lig-

ger syg derhjemmel Drac^m.-FÆ.Jf.90. JV
Jens.IIF.104. jf.: (bønderne) fandt, at det
(o: Grundtvigs „En liden Bibelkrønike") var
ret en hjertens Bog, som de blot ønskede

40*
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et bedre Navn end Krønike, der i deres
Sprog betyder omtrent saa meget som
Eventyr. Citl81?.(6rundtv.B.I.4é2). Kra-
nike-, i ssgr. (nu næppe hr. Krønik-. se u.

-skriver^, især af Krønike 1. -bog;, en.
(nu 1. hr.) bog, værk, der indeholder en krø-

nike. Moth.K355. Han læser aldrig andet
end gamle Krønikebøger. VSO. (kongen)
bød at hente Krønikebogen (Chr.VI: hi-
storiernes bog^ om de daglige Begiven-
heder. Esth.6.1.

II (1. hr.) i hest. f., om krøni-
kernes høger. Ester, Daniel, Esra-Nehemja
og Krønikebogen. S'a/.''IZI.i 78. Krøni-
ker, en. {afl. «/" Krønike; sj.) d. s. s. Krø-
nikeskriver, den danske Krøniker (o:

Grundtvig), hvis Historier slet ikke for-

nøie mig. KMBahh.21. Krønike -rim,
et. (sj.) i flt., om rimet kronologisk fremstil-

ling af historiske begivenheder (jf. Rimkrø-
nike^. Krønike-Riim til Børne-Lærdom.
Grrundtv.(hogtitel.l829). -skriver, en.
(nu næppe br. Krønik-. JohsBoye.É.53).
(hist.) forfatter af en krønike (1) (jf. Krø-
niker j. Moth.K355. Gram.Breve.92. Schand.
IF.116. Aarb.1928.123.
krønne, krønni(e), v. se kronne.
krøppe, V. ['krøba] (ogs. krybbe ofl.

former, jf. u. forkrøppe^. -ede. {fra nt. krop-
pen, jf. hty. kropfen; afl. af ty. kropf, se

Krop (n.4:); fagl. ell. dial.) bøje i vinkel;
føre liste olgn. rundt omkr. et fremspringende
parti; forkrøppe. Hvor Pilastre anbrin-
ges og Fodpanel fordres krybbet om disse,

betales dette. Arbejdsløn.3 7.
||

(dial.) stille
lebladet i den rette vinkel til skaftet.

Feilb. (u. kryppej.
I. Krøppel, en. se I. Krøb(b)el. II.

krøppel, adj. se H. krøb(b)el. krøp-
pel-agtig;, adj. se krøb(b)elagtig.

I. Krøs, et (VSO. OrdhS.) ell. (l.br.)

en (D&H.). [krø-'s] jf.: „med kort ø«. YSO.
(ogs. Kryds. V§0. S&B. D&H.). flt d. s. (sv.

og no. dial. kryss; fra ty.: nt. kriise, (flt.:)

krosen, ty. krose, jf. hotl. kreus, kroos, eng.
dial. croze; hesl. m. kruse; sml. mnt. kruse-
men, v., hvorfra falstersk krøsme, se I. krø-
se; bødk.) 1) fure, der er anbragt paa in-
dersiden af tøndestaver (foroven og forneden),
og hvori bunden og laaget indpresses. MDL.
(u. Krøse/ ikke til Sammensætning fær-
dige Staver og Bundstykker for Bødkere
(herunder ikke med Krøs forsynede Sta-
ver). LovNr.88''U1908.Tarifnr.271. LovNr.
108''^Ul924.Tarif.nr.333. 2) apparat til

at lave krøs (1) med. VSO. Cit.l856.(Bød-
kerlavetsFestskrift.(1908).8). *Med „Stud-
ser, Krøs og Tengsel" faar

|
han (o: bød-

keren) Fadet lavet færdig. Haandværker-
sangbogen.(l 91 9).102.

li. Krøs, et. [krø-'s, nu 1. br. krøs] (tid-

ligere ofte Kryds; \ bet. 2: LTid°1745.62.
BiblLæg.VIII.35. i bet. 3: MR.1800.1031.
1820.82. — nu næppe br. Krøs(e), en. LTid.
1741.575). flt. d.s. (st>. kros; fra ty. kros,
ænht. kross, nt. krose, jf. hty. gekrose; afl.

af nt. kros, se 1. Kraas) 1) (nu kun dial.)

fedtet omkring indvoldene; især om
den frynsede bugtalg hos kalve (jf.
Kalvekrøs \). Kroemanden sagde derpaa,
at han virkelig og væsentlig havde et Par
Kalvefødder, saa lækkre som det var Gri-
setæer, og naar han tillavede dem med
Krøset, Spekkeflesk og Løg, saa skulde det
smelte bort i Munden. Biehl.DQ.IV.239.
Feilb. 2) (anat.) dobbelt blad af serøs

10 hinde med mellemliggende fedtvæv og kar,

som findes i bughulen, lungerne, i forsk, sener;

Mesenterium (jf. Lunge-, Tarmkrøs samt
Isterbaand, L Kraas 3.i). Moth.K379. Vi-
borg&Neerg.HB.40. LandhO.IIT.236. Tarm-
kanalen er ved papirstynde Bindevævspla-
der, Krøs, . . forbunden med Kjophule-
Yæggen.Boa8.Zool.*446. jf. : Bugkryds et.

BihlLæg.VIII.35. \\ hertil (nu næsten for-
æld.) ssgr. som Krøs-aare (Moth.K380. VSO.

20 MO.), -betændelse, -byld, -dannelse (SaUIV.
226), t -druse (d. s. s. -kirtel. Ackermann.Op-
hlæselser.(overs.l794).3), -hinde, -k\Tit\(Anat.
(1840).1.670. Landbo. 111.444. Kryds-:
LTid.1745.62. Abildg.B.61), -kræft, -nerve
(Anat.(1840).IL175), -pulsaare (Viborg&
Neerg.HB.44. LandbO.L12), -tarm (fælles-

betegnelse for Intestinum jejunum og ileum.
Anat.(1840).II.399), se VSO. 3) (hilledl. anv.

af bet. l;nul. br.) d. s. s. Kalvekrøs 2. Her-
30 rernes Klæder ere bestøvede (efter ballet),

Haaret forpjudsket, Krøset krøllet; Hals-
klædet falder vidt ud fra Hagen, Sløjfen
sidder skiævt. Blich.(1920).XIII.138. (han
havde) et høit, hvidt Halstørklæde og et

Kniplings Krøs. CBernh.1.17. *hun gav
ligefrem sig til at spase

|
med . . Ejraver,

Blonder, Krøs og Garniturer. Drachm.DJ.
11.445. (en ung mand) i blaa, højkravet
Kjole og snehvidt brusende Krøs. Esml.

40 102. Feilb.

III. Krøs, subst. (sv. kroson, sv. dial.

krosa; af uvis oprindelse; nu kun dial.)

2f tyttebær(busk), Vaccinium vitis idæa L.

(jf. Krøsbær, Krøsingbær, Krøsling^. Moth.
k307. JTusch.258.349(jy.).
Krøs-, i ssgr. ['krø()s-] (nu sj. Kryds-^.

1) til L Krøs (ell.l.'éTøse), se Krøs-bræt,
-holt, -høvl, -jærn, -træ. 2) til IL Krøs, se

u. IL Krøs 2. 3) til III. Krøs, se Krøsbær.
50 t -bræt, et. [I] Krydsbret . . et bøker

redskab. Moth.K305. -bær, et. [III] (jf
KjTUsbær; nu især dial.) om bærret af (ell.

selve planten) Vaccinium vitis idæa L.;
tyttebær. Moth.K307. Cit.l766.(AarbVejle.

1924.234). VSO. JTusch.258.349. NatTid.
^'U1906.M.3.sp.4. VareL.^808. Feilb. (u.krus-
bær^.
L krøse, v. ['krø-sa] (nu næppe br.

krydse. vAph.(1772f.III.375. VSO. MO.
60 Mohr&Nissen.Ty. - da. Ordbog.II. (1904).100.
— dial. krøsme. OrdbS.(Loll.- Falster), jf.
ogs. u. Krøsjærn^. -ede. vbs. -(n)ing (se Krøs-
ning). (sv. dial, no. dial. kryssa; fra ty.

krosen, jf. holl. krozen samt mnt. krusemen,
kruse, knuse, mase; jf. I. Krøs; bødk.) lave
krøs (LI) i tøndestaver (jf. IL kimme i;.
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Cit 1856. (Bødkerlavets Festskrift. (1908). 9).

„Krøsede" Staver ere saadanne, der have
Indskæring i en eller begge Ender til deri
at indsætte Bunden. VarefortegnelseiilLov
omTol(lafgifierne.(1908).190. en Ballie skal
krøses op, naar Bunden paa ny skal
indsættes. MDL.(Lolland).

II. t krese, v. (jf. ty. krosen, kruse, f
kråusen; til II. Krøs 8) lægge (linned) i

læg; lave krøs. krydse en Halskrave,
en Bryststrimmel. iW O.
Krøsel, en. ['krø-'s(8)l, 'kr(ni's(8)l] (sj.

Kreuzel. Tidsskr. f. "Kunstindustri. 1892. 57.
Aarb.1898.65. — sj. Grøsel. Tidsskr.f.Kunst-
industri.1892.156. — nu næppe hr. Krydsel.
Moth.K.307. VSO. — nu næppe br. Kresel.
vAph.(1764). VSO.). flt. krøs(e)ler. {sv. kroj-
sel; fra ty. krosel, ty. dial. kresel; maaske
til krosen, knuse; jf. ogs. holl. gruizen, af-
gruizelen, afkrøsle, og holl. gruisijzer, krø-
seljærn (til gruis, grus), og det herfra laante
fr. grésoir, krøseljærn, fr. grésiller, afkrøsle;

jf. afkrøsle; glarm.) jærnredskab med et

hak i (som i en nøglekam), brugt til at af-
brække smaaftiser af glas, især ved tildan-
nelse (glatning) af en tilskaaren rudes kanter

(jf. Krøseljærn;. VS0.IILK312. Tidsskr.

f

Kunstindustri.1892.156. Sal.^IX.777. Kra-
sel-jæm, et. (sj. Krisle-. Wilkens.MT.164.
SaUXIV.684). (<.y. kroseleisen ; til Krøsel
ell. ty. kroseln (se afkrøslej, jf. fr. grésiller
(se u. Krøselj; glarni.) d. s. Hallager.183.
Kres-holt, et ell. en ( VSO.). [I] ("Kryds-.

Moth.K306). (bødk., nu næppe br.; jf. -træ^
d. s. s. I. Krøs 2. Moth.K307. VSO. MO.
-havl, en. [I.l] (bødk.) nothøvl, der anven-
des ved tildannelsen af krøs. D&H.
Krøsing:, en. se Krøsning.
Kresing:-bær, et. (1. led afi. af III.

Krøs; jf. Krøsling; nu ikke i rigsspr.) d. s. s.

Krøsbær. JTusch.258. VSO. (u. Krøsbær^.
FolkLægem.III.64. jf. Krøssenbær. J
Tu8ch.350(jy.). Krøssembær. Aakj.VB.
180.

Kres-jærn, et. ("Kryds-. vAph.(1759).
Haandgern.124. — dial. Krøsme-. Feilb. (u.
krusejærn;. OrdbS.(Loll.-Falster)). (til I.

Krøs ell. I. krøse; j/. Kruseiærn 2; bødk.)
(jærnet i en) krøs (1.2). D&H.
krasle, v. ['krø()sl8, ikrcoisla] -ede. {til

Krøsel, jf ty. kroseln; smVogs. Krislejærn
(u. Krøseljærn;; ^Zarm.) i forb. krøsle af,
d. s. s. afkrøsle. OrdbS.
Krasling:, en. [ikrøslen] ^Krysling.

JTusch.258.349.JVJens.llH.27.NordsjællF.
V.68. Sal.^XIV.794. Feilb.). flt. -er. (ænyd.
d. s., jf. ty. dial. krosling, Agaricus esculen-
tus; a/l. af III. Krøs; især dial.) d. s. s. Krøs-
bær. JTusch.258.349. VareL.(1807).IIL269.
Levin. („Høres ogsaa undertiden i Kbhvn.").
Feilb.(u. krysling;.

^ kresme, v. se III. krøse. Krasme-
JJ?i^9 et. se Krøsjærn. Krasniiifi:, en.
(Kry^*"*"«^* ^oth.K307. vAph.(1759). VSO.
Mohr&Nissen.Ty. - da. Ordbog.II. (1 904). 100.
Krøsing. Feilb. (u. krusning;;, (bødk., især

dial.) egl. vbs. til I. krøse ; nu næsten kun
konkr. : dels d. s. s. I. Krøs 1, dels om den ind-

vendige trækrans i en bøtte, hvorpaa laaget

hviler; ogs. om den øvre indvendige del af
en bagerovn (Kværnd.l Moth.K307. VSO.
Kværnd. OrdbS.(Loll.-Faister).
Krøssem-, Krøsieien-bær, se Krø-

singbær.
Krøs -træ, et. ("Kryds-. Moth.K306).

10 (til I. Krøs ell. I. krøse ; bødk., nu næppe br.)

d. s. s. II. Krøs 2. VSO.
Krøsns, en. ['krø-sus] best. f. (1. br.)

-'en (FrPoul8en.VV.3'b). flt. (1. br.) -'er ell.

(nu næppe br.) Kråser (Wess.218). egl. navn
paa en for sin rigdom berømt lyderkonge i

oldtiden (Kroisos); dernæst (saaledes allr.

lat. Croesus; brugt som betegnelse for en rig
mand. *Hvad har vel jeg forbrudt, som
maae i Kummer leve, |

At jeg ei blev be-

20 stemt . .
I
Til Herlighed og Magt, og fød

til Croesers Guld? We8s.218. Storm.SD.169.
Hrz.XVI.240. I Aften skal vi have en halv
Flaske Champagne . . I Aften er jeg en
Krøsus. Jeg nar Raad til alt Muligt. Bøgh.
IIL107. FrFoulsen.MD.15.
krøtte, V. se krutte.

KrøTl, et. se I. Krøb(b)el.
Krøvling:, en. se Krøbling.
I. Ku, en. flt. -er. (svarer maaske til no.

30 kuv, rundagtig toi^, rund sten, høstak, puk-

kel, SV. dial. kuv, isl. kiifur, jf. III. kue, ell.

sideform til det med disse beslægtede Kude;
nu næppe br.) d. s. s. Kude 1. Moth.K380.
VSO.I1I.K365.

II. Kn, subst. {ænyd. d. s.; vbs. til III. kue;

jf. II. Kue; nu kun dial.) kuen; tvang,
(m. foreg. præp. i eller under;. *Hvorledes
blev da Sielen nu? |

Forferdet under Vre-
dens Kue. Brors.86. *lærer dog Kiødet at

40 holde i ku. smst.223. smst.293.297. Esp.188.

Kub, en. se Kob.
Koba, en. ["ku'ba] (fagl) som forkor-

telse af Kub a-tobak (VareL.^786. jf.

Hage.^ 913), egl. tobak fra den vestindiske ø

Cuba. fin Cuba. VareL.^156.
jf.

Bondekuba.
i] flt. -r. {sv. dial,

no. kubbe, isZ.'kubbi"; se videre u. Kob; vist-
Knbbe, en. ['kuba]

nok kun no.) (større) træstykke; træ-
klods. *Jeg skulde Stuen hiemme varme I

50 Med nogle Kubber. CFrim.AS.193. S&B.\\
hertil (foræld.) Kubbe-stol, knubstol. S&B.
TroelsL.II.152. SaUXVIL56L

II. kubbe, V. se II. kobbe.
I. Knbe, en. Pku'ba] (nu kun dial.:

Kue. Ew.(1914).IlI.132(c>oLue). Bagges.I.

241(c^ Stue; jf.: I Hulbye og andre Lands-

byer siger og skriver man Kue istedenfor

Kube. smst;. AarbFrborg.1918.57. Esp.§32.

Kort.96. ogs. (især i bet. I.2; skrevet Kuge.

60 Drechsel.Saltvfisk.50. SaUXIV.821. D&H.
(sjæll). Kove. Cit.beg.afl8.aarh.(NkS4'>82L

102; bie-kover 00 over). Feilb. Thorsen.39.

OrdbS.(Fyn). Esp.448. Kort.96. jf. u. bet.

1.2;. flt. -r. {ænyd. d. s., sv. kupa (fsv. kupa,

skaal), no. kupe, skaal, udhulet træblok, fiske-

ruse, isl. kiipa, skaal, kuppel; fra mnt. kupe,
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stor skaal, tønde, besl m. Kob, I. Kubbe,
III. kue ; delvis sammenblandet m. (et laan

fra) /a<. cupa, tønde C.;/. Kuppel^) skaal-
formet (hvælvet) genstand (med hulrum-
met vendt opad ell. nedad).

1) skaalformet kurv (af halm, vidjer

olgn.) ell. kurvlign ende genstand til at

hære ell. optage noget i. 1.1) (nu vist kun
dial.) i al alm. Kube (er) en kurf . . til

kul ål og andet. Moth.K381. VSO. MO.
Feilb. j/. Hum 1 e k u b e (kurv, hvori humle
opbevaredes). SjællBond.95. || spec. (paa Sjæl-

land) om (halm)kurv, som opkøbere ell. for-

handlere under deres omvandren bærer deres

varer i. Han gik rundt og handlede med
Fjerkræ, og paa Ryggen havde han en
Kube — Kue — med Laag over. Aarb
Frborg.1918.57. Faderen (kunde ikke) gaa
paa Arbejde paa Grund af Svaghed, men
maatte gaa med Kuben (sælge Hvede-
brød), og det gav kun en lille Fortjeneste.
Halleby.42. smst.97. jf.: en lille, hvidskæg-
get Gamling med en Pilevaandskube
over Nakken. Pon<.F.J.i06. 1.2) om kurv-
formet fangeredskab (af vidjer). jf.
Bendingskube. || især (fisk.) om kurvlignende
(tenformet) ruse ell. del af ruse (med tragt-

formig indgang i den ene ell. begge ender),

anvendt til aalefangst; aalekube. FCMøl-
ler.Eou. (1833).23. Fiskeriredsk.(1872).10.
SaV XIV.821.XX.53S. Ko ve: Langebek.
Lex.K304c. VS0.III.K285.

2) tidligere halmflettet (rundpuldet ell. for-
oven spidst udløbende), nu alm. træbygget
(trug- ell. kasseformet) bolig for bier; bi-
kube; bistade. Moth.K381. *Der Cupido
. . plukte Roser | Eengang tæt ved Kubens
Rand,

|
Stak saa Bien ham. Clitau.PT.159.

Fleischer.B.250. Kan man vel forlange af

en Dreng, som Bien har stukket, at han
igien skal gaae hen til Kuben? Skuesp.
TX.7. *Fra Kuben Bien svømmer | Ud i

den varme Luft. Winth.NDigtn.8. i sam-
menligninger: *Et Hundred Børn som Bier
i en Kue. Bagges.L241. *(Regensen er) som
en kunstig Kube gjort | Med hyggelige
Celler.

[ Og Hver af os er som en Bie.
Hrz.D.I.209. *Alt stod jeg, hvor man Drø-
net kunde høre |

Af Floden . . |
Det lød

som Kubers Summen for mit Øre. CKMolb.
Dante.1.95. || billedl., om hvad der minder om
en bikube, dels m. h. i. (kuplet, hvælvet) form
O'/'.Brændekube^; forEnden af Fleet Street
St.Paul-KathedralensvældigeKube.ATFtn-
ding.Vag.28. *Brysternes bugnende Kube.
Bønnelycke.Guldæblerne.(1921).12. jf.: *Du,
som har hørt

| I et Theaters Kuber (o:

loger)
|
For Scenens Kunst et fattigt Raab

|

Af nogle hundred Struber. Holst IV. 131.
dels m. h. t arten, anvendelsen (som bolig,

centrum for travl virksomhed olgn.): Hånd
drager på kuben igen. Moth.K381 (o: han
søger igien til sin gamle Bopæl. VSO.).
jeg (er) ikke længer . . saa let bevægelig,
som i yngre Dage, men kommer kun med
Møie ud af Kuben. Grundtv.B.11.558. I

Hjemmene sidder Familiejournalens for-
henværende Læsere, huldt omslyngede af
Radioens Baand, med Klapper for Ørerne,
snart vel ogsaa paa Næsen som Lupus-
patienter. Der er Civilisationens Kube.
VilhAnd.BM.42.
3) tragt- ell. grubeformet rum, be-

holder ell. fordybning. *Jeg styrted mig
hen i en anden Grube (o : ved vandfaldet)

10 . .
I

Dog fandt jeg ingen Bund i vaaden
Kube. Oehl.L.II.35. især: 3.1) (nu vist kun
dial.) spidst tilløbende (tragtformig) kasse,

hvorigennem kornet hældes ned i kværnen;
kværnkube. Moth.K381. VSO. MO. Feilb.

3.2) (bjergv.; nu næppe br.) lodret ind-
gang til grube. VSO.

II. Knbe, en. se Kubus.
III. kube, V. Pku-ba] -ede. vbs. -ning

(Biavl.22). (af I. Kube; fagl.) sætte (en
20 sværm bier) i kube (1.2). Ønsker man at

benytte den ene Dronning i et andet Stade,
maa man opsøge den, naar man kuber
Sværmen. Biavl.15. Naar Sværmen er ku-
bet, bygger den . . Vokstavler. Sal.II.1029.

Knbe-, i ssgr. af I. Kube, især i bet. 2.

-binder, en. [1.1-2] (nu sj.) person, som
binder kurve ell. bikuber af halm olgn. (jf.
-mager;. Moth.K381. VSO. MO. -mager,
en. [1.1-2] (jf. -binder; nu næppe br.). l^be-

30 magere, som skulde binde os vores Straa-
KnheT.FleiscJier.B.28. VSO. MO. S&B.
CP -rund, adj. (1. br.). *kuberunde Høje

|

sig kupler for mit Øje. SMich.B.58. -tag,
et. (ænyd. d. s.; nu næppe br.) en bikubes
tag ell. overdel; spec. om dække af (lang)-
halm olgn. MO. S&B.

I. Knbik, en. [ku'bi^r] fli. (sj.) -ker.

{dannet ved forkortelse af ssgr. som Kubik-
fod, -maal olgn.; fagl., 1. 6r.) 1) om legemes

40 beregning efter rumfang :kubikmaal. vAph.
(1759). 71. at udmaale noget efter Cubik.
VSO.1.573. hvor stor er kassen ikubik?)
2) som forkortelse af Kubikregning. Han
har lært at regne Cubik. F50.J75 75. 3) som
forkortelse af Kubikmeter olgn. et Lokale
. . med 10 aabne Vinduer og 118 Kubik-
ker. Den da.Realskole.1922.344. II. knbik,
adj. [ku'bi^] {fra fr. cubique, jf. lat. cubi-
cus, se kubisk. Kubus; nu kun som første

50 led i ssgr.) kubisk. At finde det Cubiqve
Indhold (nu: kubikindholdet; af en trej-

kantet Frisma.. Sylvius.Geom.56. jf. VSO.l.
573.III.K364. MO.I.309. Knbik-, i ssgr.

(ænyd. d. s. (Kalk.V.620); af II. kubik; jf.
I. Kubik; især mat.) 1) som udtryk for (be-

regning af) rummaal (beregnet som multi-

pla af de tre dimensioners maal; fx. 1 ku-

bikmeter = en terning, der paa hver led

maaler 1 meter osv.), fx. (foruden de ndf.
60 medtagne) Kubik-centimeter, -decimeter,

-kilometer, -linie, -mil, -millimeter, -tom-
me; ofte anvendes forkortelser m. tilføjet ',

fx. cm', m' = Kubik-centimeter, -meter.

2) som udtryk for forholdet mellem et tal og
dets 3. potens; se Kubik-rod, -tal. -alen,
en. (sj.). lMxd.Dagb.1.236. Hage.H248. jf.
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-bereg:niii|E?9 en. beregning

rumfang (kubikindhold). Have-
Sal.IV.968.

af et legemes rum
brL.^451. -enhed, en. maaleenhed ved
beregning af legemes rumfang (som kubik-

alen, -centimeter osv.; jf. -maal 1^. HavebrL.^
451. -favn, en. Cit.l711.(KbhDipl.VIIL
192). Hage.H025. -fod, en. Jlt. d. s. ell.

t -fødder (LTid.l726.43). 27 Cubic-Food
Muld. Sylvius.Geom.80. Suenson.B. 11.135.

jf. -sko. -indhold, et. et legemes rum-
maal, beregnet efter kubikenheder. Callisen.

BK.I.62. HavebrL.^451. -maal, et. 1)

d. 8. s. -enhed. VSO. 1. 573. JBaden. FrO.
Hag.y1.417. 2) et legemes rumfang, udtrykt

i kubikenheder. MO.1.309. yareL.H56. -me-
ter, en. ^y/". Rummeter^. Hage.*1022.'res-
ning:« en. (nu næppe br.) udregning af et

legemes rummaal (kubikindhold; jf. Klods-
regning;. Moth.K159. VSO.I.573. Hage."-

1003. -r«d, en. (i forhold til et givet tal:) 20

et tal, der opløftet til 3. potens er lig med
det givne (betegnet yN osv.). af Cubiktallet

216 er Cubikroden 6. VSO.L573. laCourA.
Regnebog.(1914).42. f -sko, en. kubikfod.
En Cubic-Skoe Luit.LTid.1736.106. -ta-
bel, en. (især forst.) tabel over cylindres

ell. retvinklede legemers rumindhold. ForstO.
SaUXIY.821. -tal, et. 3. potens af et (af
talrækkens hele) tal. Sylvius. Geom. 97. la

CourA.Begnebog.(1914).42. knbisk, adj. 30

{'ku'bis^] (ligesom ty. kubisch af lat. cubi-
cus (jf. II. kubikj; afl. af Kubus; fagl)
som adj. til Kubus 1, dels i udtryk for et

legemes rumindhold: kubik- olgn. Udreg-
ning paa Jordens Omkreds og kubiske
Indhold. Høysg.S.198. MO.1.309. Legemets
Bygning og kubiske Masse. TTawscAer.JSM.
17. dels i udtryk for et legemes form: ku-
busformet; (regelmæssig) terningfor-
met. VSO.IILE365. MO.1.309. det kubi- 40

ske og prismatiske Krudt, hvor hvert en-
kelt Krudtkorn kan have . . en Højde af
4-5 cm. OpfB.UI.157. \\ til Kubus 2: kubisk
Ligning (o:) Ligning af tredie Grad. Sal.^

XIV. 822. Kubisme, en. [ku'bisma]
(fra fr. cubisme; jf. Kubist, kubistisk; afl.

af Kubus, kubisk; æstet.) retning inden
for malerkunsten (i beg. af 20. aarh),
som søger at gengive formerne i deres kubi-
ske udstrækning i rummet, opløser motiverne 50

i flader og kubiske former uden at tilstræbe
nøjagtig (fotografisk) gengivelse. Af det til

Kendsgærning ophøjede Dogme, ifølge
hvilket Linjer og Farveflader er de ene-
ste virkelig værdige kunstneriske Objek-
ter (har) Picasso . . draget den sidste
Konsekvens, den, der gaar under Navn
af „Kubismen''. EHannover.NA.354. af Ku-
bismen (er malerne) belært om Vigtig-
heden af FoTmstuåiet Tilsk. 1928. 1. 199. 60

SaUXIV.822. Knbist, en. [ku'bis^Z]

{fra fr. cubiste
;
.//". Kubisme; æstet.) kunst-

ner (maler), som tilhører kubismen.
Jeg forstaar Kubisterne — Jeg vilde op-
løse det maleriske Gademotiv i dets for
Billedvirkningen afgørende Planer. Bønne-

lycke.Sp.91. TomKrist.LA.12. kubistisk,
adj. [ku'bisdisp] (æstet) adj. til Kubisme,
Kubist. Hun rullede Staffeliet frem for at
male . . Hun havde valgt et Motiv fra
Havnen: Pakhusenes rent kubistiske For-
mer mod den fjerne Stribe Bolværk.Oi^wwa.
VS.121. TomKrist.LA.40. Kubus, en.
['ku'bus] (sj. Kube. Meyer), flt.-'er (Saaby.'')
ell. kuber (Tilsk.1922.11.206. Bønnelycke.
JO.10). (af lat. cubus; jf. Kubik osv.; fagl,
især mat.) 1) legeme, der begrænses af
seks kvadrater; (regelmæssig) terning.
vAph.(1759).71. VSO.II1.K365. den ene
holder på, at kunstens sande væsen er
farve, flade, dekoration, mens den anden
tumler med kuber og kegler. Tilsk.1922
11.206. 2) en størrelses 3. potens; ku
hiktal. Kubussen af et TaL Er Qvadra
ten af Tallet, multipliceret med Tallet
Harboe.MarO. SaUXIV.823.
Kude , en. flt. -r. (ænyd. d. s. , sv. dial

kuta, nt. kute; jf. mht. kute (ty. kautej

grube, hul, oldn. keyta, sump, færøsk koyta,
hulning, fordybning ofl.; smZ. Kunte, Kusse
Kutte samtl.Ku; dial.) 1) de ydre kvin
delige kønsdele (Vulva). Moth.K380. Cit

1 734.(FOhrt.DanmarksTrylleformler.(l91 7)
1.472). VSO. Feilb. 2) ^ (if. Kudefisk;
2.1) {jf. Aalekone samt Aalelkuse (u. Aale
kvabbej, jy. ålekude) a ålekvabbe, Zoar
ces viviparus L. OrdbS. (Strynø), jf. Feilb
(kudde). 2.2) ferskvandskvabbe, Lota
vulgaris Jenyns (jf. I. Knude 9.2^. OrdbS.
(Tissø-egnen). Kude-fisk, en. I) (nu
næppe br.) Jf (om den ferskvandskvabben
nærstaaende torskefisk) den sorte vels, Rani-
ceps raninus (L.), ell. d. s. s. Kude 2.1. VSO.
2) t d. s. s. -musling. (Kalk.II.651). Moth.
K380. -musling:, en. (jf.-iisk 2; zool;
nu næppe br.) musling af slægten Venus;
venusmusling. VSO.
Kudsk, en. se Kusk.
I. Kue, en. se I. Kube.
II. Kue, en. ['ku-QJ {jf. oldn. kiigi samt

II. Ku; vbs. til III. kue; poet., sj.) ku en;
tvang. *Men af al Naturens Pragt,

| Hjer-
tet til Vellyst og Kue (sv. orig. : plåga^,

|

Øved mest sin livlige Magt | To Øines
vakkre 'Lne.Aarestr.aS.V.43.

III. kue, v. ['ku-a] Høysg.AG.145. (sj.

(nu kun dial) kuje. Holb.Paars.204. OrdbS.
(sjæll.)). -ede. vbs. -else; jf. II. Ku, IL Kue.
{ænyd. d. s. (bet. 2), sv. kuva (dial. ogs. i bet.

:

skyde ryg), no. dial. ku(v)a (kyva), nedtrykke,
presse sammen, undertvinge, ogs.: stille op i

en rund top, intr.: være afstumpet, rund-
a^tig, islknfa, stille i top, sætte top paa;
rimeligvis sideform til oldn. isl færøsk kiiga,

tvinge, presse, undertvinge; til no. kuv, rund-
agtig top, pukkel, sv. dial. kuv, høstak olgn.,

oldn. kiifungr, sneglehus (se Konkj ofl. (besl.

m. Kob, I. Kube); grundbet.: gøre rund-
agtig (hvælvet ell hul))

1) {muligvis ved sammenblanding m. kure
(s. d.); jf. ogs. II. huge; nu kun (som gen-
givelse af) dial.) sidde ell. sætte sig i sam-



kue

menbøjet, dukket stilling; krybe sammen;
huge (II.1.2 og 2). At kue, siges Hønen,
naar hun ruger sine Æg eller Kyllinger.
Junge. (jf.MDL.: kure^. Her kuer (fjæld-
lapperne) i snedækkede Huler, om Som-
meren i Telte, og driver med deres . .

Renflokke fra Fjeld til Fjeld. Pont.EV.42.
Drengen sidder og kuer i grøften fordi
han hjemme frygter for hug. OrdbS.fsjæll.;

jf.MDL.: kure/ uegl.: 'Den skiælvende
Natur seer den (o: døden), og kuer ned,

|

Og søger Skiul i sig for Guds Retfærdig-
hed. Ew.(19U).I.250.

2) (i alm. spr. især tD) som udtr. for tvang
olgn. 2.1) ved forhold mellem personer: ved
fysisk ell. aandelig magt tvinge en til at

underordne sig, handle ell. forholde sig efter

givne befalinger ell. paabud; underkue;
undertvinge. *De store Kriigs-Kiemper
har stadigt i Agt | Den striidige Fiinde
at kue.Sort.HS.H2r. *han lar sig kuie af

sin Kone. Holb.Paars.204. De maatte lade
sig kue under Aaget. IfO. han slog dem
i et stort Slag, og kuede (Chr.Vl: be-
knyttede^ dem og tog deres Rov fra dem.
lMakk.5.3. kue Oprøret. DÆJff. i /br&. kue
og knægte, se knægte.

|i
(nu især dial.)

m. præp. til med nærmere angivelse af tvan-
gens ell. befalingens art: tvinge. Jonien
(skulde) kues til Lydighed. OGuldb.VE.II.
237. De maae altsaa enten føies, eller kues
til at tie. Bahb.(MO.). at kue en til noget.
OrdbS.(sjæll.). 2.2) m. nedsæt, bet: berøve

evnen til fri (naturlig, sund, nyttig) virk-

somhed; hindre i fri udfoldelse af naturlige
evner og kræfter; holde nede (ved tvang);
holde bunden; undertrykke. *lempeligt
han listed . . |

Den allersidste Løkke af,
|

Som kuede hans ÅTm.Winth.EF.22. \\ m.
obj., der betegner (politisk, social) frihed:
sætte snævre grænser for, lægge i

baand olgn. I Østen ere store Riger og
et evigt Slaverie: i Vesten smaae Stater,

og en kuet Frihed. OGuldb.VH.I.1055. han
og hans enthusiastiske Tilhængere vare
komne i Mistanke hos frihedkuende Re-
gieTingeT. Ing.EF.III.lll. \\ m. h. t. (per-
sons) mod: betvinge; bøje. *mand (maa)
af Havets Bølge-brud | Sit Mod ey lade
kue. Sort.Poet.33. *Iispolens Aande, den
kuer ei hans (o: naturforskerens) Mod.

|

Han ændser ei Savn eller Faxe. Hauch.
Sn.1.190. *Spe over dem, der vil Folket
tillivs

I
og kue og knægte dets Modi

Sødb.GI).132(jf. knægte/ || nu især m. h. t.

persons (hele) sindstilstand, (sunde) livsfø-

lelse, naturlige trang til selvstændig, fri (livs)-

virksomhed olgn.: lægge et aandeligt tryk
paa; forkue (I.2). *Ha Sorger og Smerte

|

Kan kue, kan qvæle
|
De munterste Siæle.

Ew.(1914).III.211. Alfer og Dverge . .

havde kuet hans ellers ubændige Sind.
Hauch.V.288. *Den Vinter er saa haard
og slem, I Saa Sult og Nød os kue |

I

Rævens Hule, Bjørnens Hjem,
|
I Fattig-

kones Stiie.Winth.IV.53. saa mange Min-
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der stillede sig saa levende for min Sjæl,
at jeg ret veemodig og kuet gik i min
Seng. FruHeib.B. 1.75. i saadanne Selv-
mord (er der) en Svækkelse af Villies-
kraften, en Kuelse af Livsdriften og Livs-
lysten. Bø/fd.E.181. Savn og Kuelse har
gjort deres Blik saa fordringsløst. Skjoldb.

G.122. Selskabets Beretning . . er tilstræk-

keligt kuende om end ikke saa slem, som
10 man . . havde ventet åen.BerlTid.^'^ld.904.

M.3.sp.5.
II (jf. forkue 2) m. h. t. træ olgn.:

hindre i vækst og udvikling; forsætte
i væksten. Bøgen kan . . ikke taale den
vaade Jord, som kuer den. CVaupell.S.72.

jf.: Skovene (bliver nu) færre og lavere,
ligesom kueåe. Naturens V.1916.98. billedl:

*Giv Tid I og Livets Træ bli'er grønt,
|

Maa Frosten det end kue. Ing.EF.III.148.
*0g snildt han (o: Holberg) seer paa det

20 brogede Spil (0: i Kbh.) . .
|
Nul der skal

en dygtig Lugekniv til,
| Det Ukrud i

Vexten at kue. Wilst.D.1.64. 2.3) (nu min-
dre br.) m. h. t. en persons (egne) følelser, til-

bøjeligheder olgn., der er af en (i øjeblikket)

skadelig ell. uheldig art: betvinge; beher-
ske; undertrykke. *Set min Aand i Troens
Lue,

I
Synden ret med Magt at kue. Brors.

55. dybe, men mandigt kuede Sorger.
Blich.IV.49. *mægted vi Tvivlen at kue,

|

30 Der tynger paa Sjælen som Bly. Hauch.
SD. 1.121. *Selv den sindige Agent . .

|

Kunde ikke Smilet kue. Bødt.SV.34. *da
Hver kom til Sit,

I
En hidtil kuet Latter

|

Udtømte sig jo iTit.Winth.X.347.

ELnf, en. [kof, 1. br. kuf] (tidligere ogs.

skrevet Kof. VSO.). flt. -fer. {sv. koff, no.

kof; fra nt. kuf (ty. kuffj, holl. kof; mulig-
vis fra oldfr. coffe, trug; jf. Kufskib) ^
mindre, i alm. fladbundet skib med

grunde, fyldige stævne, især anv. i Hol-
land og Tyskland og navnlig til flodsejlads.

*Kuffen,
I

Som i sin hollandske Roe, li-

ster betænkelig frem.Meisling.B.36. Funch.
MarO.II.82. *Pramme og Lægtere,

|
Kuf-

fer og TisHker. Drachm.DS.32. Rørd.JH.
1.70. (de hollandske skippere) hade tit Kone
og Børn med i deres bredbovede Kuffer
med de rummelige Kahytter. MGalschiøt.
Helsingør.(1921).56. KuskJens.Søm.121.

50 Knffe, en. ['kofo] flt. -r. (fra ty. kufe
(dial. ogs. kuffe); farv.) firkantet kar,
som benyttes til haandfarvning. Lundb.
OrdbS.
KnfTert ell. (nu 1. br.) Koffert, en.

[ikofar(i] (nu kun dial. Koffer, Kuffer. Eic.

(1914).IV.102. Feilb. f m. fr. form Coffre.

Holb. JH. II. 507. Weisbachs Cuur. (overs,

1755).517. Seidelin.243). flt. -er. {ænyd. koi-
ieT(Stephaniu8.NomenclatorLatino-Danicus.

60 I.(1645).215), SV. no. koffert; fra nt. kuf-
fer(t), koffer(t) (ty. kofter, kuffer; og fr.

coffre (jf. oldn. kofr, skrin), afgr. kophinos,
stor kurv) 1) kiste, kasse med hvælvet laag
og overtrukken med læder olgn.; nu kun:
større ell. mindre kiste, især af læder
ell. voksdug, i hvilken man medfører
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Kurve-, Prøve-, Rejsekuffert). Moth.K382.
*0m Skibet tumlede sig Kufferter og
S'ki\TLQ.Holh.Paars.l7. løber strax hen tfl

Post-Huused, og henter Herrens Tøy og
Kofferter. sa.Paw<s.Ii.i. *Min Kuffert og
mit Reisetøi | Blev baaret ud af Søren.
Heib.Foet.y11.366. »Han tog sin Viv paa
Skjødet, trak Kufferten frem,

| Og viste,

hvad fra Reisen han bragte med sig hjem.
Aarestr.SS. 111.43. Haandgern.40?. 2) ^li

(foræld.)flankeringsbygning (kaponiére)
over en fæstningsgrav, hvorfra de belej-

rede kan flankere (1.2) graven. VSO.III.
K233. MilTeknO. 3) (soldat; nedsæt.) klod-
set, langhaaret hest. KLars.Soldatspr.l4.

4) t >f d. s. s. Kuffertfisk. vAph.(1772).III.
Kuffert- ell. ILoffert-, i ssgr. af Kuf-
fert 1, /cc. Kuffert-bærer, -laag, -laas, -nøgle,
-rem. -fisk, en. ^ den til fastkæberne
hørende fisk Ostracion (hvis legeme er dæk-
ket af polygonale benplader; jf. Kuffert 4j.

Guvier.I)yrhist.1.350. Krøyer.II.494. kom-
mer man ind i Sømandskneiperne, kan
man træffe en Koffertfisk i Loftet eller

Krokodilunger i Spiritus. KLars. Ci. 82.
DanmFauna.XX.6. -kedel 9 en. (fagl.)
navn paa en slags (firkantet) dampkedel
(Watfs lavtrykskedel). SaUY.478. -nagle,
en. 1) (fagl.) nagle med (messinghoved og)
splittet stift, hvormed læderremme paa kuf-
fert fastgøres. Haandgern.410. 2) ^ se Kofil-
nagle. -nitte, en. (fagl.) om smaa kuf-
fertsøm (der olm. nittes paa undersiden).
Haandgern.407. -iskildpadde, en. (zool.)

havskildpadden Sphargis coriacea L.; læder-
skildpadde. SaVXI.68. -sam, et. ^j/. -nitte;

fagl.) om søm (stifter, nitter) med store,

blanke hoveder, brugt til kufferter. OpfB.^
VII.212.
Knf-nag^le, en. se Kofilnagle. -iskib,

et. ^ (nu næppe br.) d. s. s. Kuf. Harboe.
MarO.
Kng^, en. (ænyd. d. s.; jf. sv. dial. kuk,

ældre no. kiikr (øgenavn); rimeligvis besl.

m. no. dial. kjuka, klump, haard svamp paa
træer, kogle, samt m. I. Kogle, IL Kok (jf.
I. Kok 4} ofl.; nu kun dial.) det mandlige
kønslem (Penis). Kug. Moth.K382. VSO.
OrdbS.(bornh.,skaansk). jf. Suhm.Saml.I.

Knge, en. se L Kube.
Kngel, en. se I. Kugle.
K.ngge, en. se L Kogge.
L Kugle, en. ['ku-(q)l8] (i Kugel. Holb.

Intr.(1728).691. Ørst.II.37.IIL6. j/. Him-
mel-, Jordkugel. hertil flt. kugle: Holb.
MTkr.135). flt. -r. {ænyd. kugel, kugle,
bysse - kule (Naur. Golgatha paa Parnasso.
(1689).I4v); fra ty. kugel, mht. kule; egl.

sa. ord som L Kule
; jf. sv. kula, kugle, bule,

hule, no. kule, oldn. kiila, hævelse)

1) mere ell. mindre regelmæssigt rundt
legeme (massivt ell. hult;

jf.
Hulkugle^;

spec. (mat.) om legeme, hvis overflade
overalt har samme afstand fra lege-

mets midtpunkt (centrum), en overalt
lige tyk Kugle. Kraft.(KSelskSkr.III.251).
*Den Gamle trilled Kugler af sit Brød.
Bødt.42. Lampe . . Foden b^staaende af
en stor Kugle, hvorunder 3 mindre Kug-
ler som Ben (jf. Kugle-ben, -ioå).PolitiE.
Ko8terbUynl924.1.8p.2.

|| regelmæssigt
rundt legeme af træ, sten olgn., anv. i

keglespil, billard (jf. Billardkugle; ell.

10 kuglespil. At der til Keglespil udfordres
en Bane, ni Kegler . . og en Kugle, veed
enhver. Spillebog.(1786).247. Spille Kugler
(o: spille med kugler, spille kuglespil). Hj
Legeb.34.

||
give (en) en sort kugle,

stemme mod ens valg (ved balloterkugle).

D&B.
II
om metalkugle, fæstet til sla-

ves fodlænke, han slæbte dem (o: træ-

skoene) efter sig, ligesom Slaven trækker
Kuglen efter Benene. JYJens.NH.76. jf.:

20 Slægten . . slæber en altfor lang Fortid
efter sig som en Kugle om Benet, ^ran-
des.VII.607. \\ om tidssignal (kugle (af
kurvefletning), der, paa toppen af en høj
bygning olgn., bringes til at falde paa et

forud bestemt tidspunkt). Scheller.MarO.
HistMKbh.II.471/f. 1868 opsattes paa Taar-
nets (o: Skt. Nicolai kirketaarns) Plat-
form Tidssignalet, „Kuglen", i Sammen-
hæng med et Normalur nede i Taarnet.

30 Trap.^I.304. || om den runde beholder
for kviksølv ell. vinaand paa barometer
ell. termometer. S&B. D&H. || som billedl.

anv. af bet. 2, om fodbold, i samme Øje-
blik som „Kuglen" farer i Maal for O's
Skud, fløjter Dommeren til Straffespark.
Kbh.''Vsl905.1.8p.5. Paa nært Hold afpar-
rerede (maalmanden) en Kugle fra Hol-
lændernes venstre Innerwing . . men han
kunde ikke holde Bolåen. Ekstrabl^^^/sl 921.

40 M.l.sp.2.
II
om himmellegeme. Almuen .

.

ansaae Stjerner som smaa Kugle. Holb.
MTkr.135. *Herligt bepurpres den knei-
sendeTinde

|
Hist af den hvirvlende Kugle

(o : solen), som brænder. Oehl.L.1.28. *I)u
stirrer fra Bakken saa ensom dér

|
mod

Solens synkende Kugle. Kaalund.180. spec.

om jorden (jordkuglen): Jorden er en
Kugel, som vandrer fritsvævende og baa-
ren af usynlige Kræfter omkring Solen.

50 Ørst.III.6. paa den hele Kugle er intet

Paradiis som dette. Bagges. L.I.57. *naar
Du engang skal stige

|
Hist til det klare,

muntre Stjernerige . .
|
Troer Du ei. Du

vil tidt tilbage længes
|
Til denne Kugl^

med de grønne Enges,
|
Med SkovesPragt?

Bagger.Ti.420. Schand.SD.3.
||
(vulg.ell.jarg.;

1. br.) om et menneskes hoved; „knold" (1.8).

*i „Kuglen" han er en Smule ør. Ravnen.
^^/iol885.5.sp.l.

II
(med.) om krampagtig sam-

60 mentrækning af musklerne i svælg og spise-

rør, der giver en fornemmelse, som om der

sad en (kugleformet) klump i halsen: den
hysteriske kugle. Globus hystericus.

Panum.337. \\ uegl. Direktøren, en Kugle i

Livkjole, triller op foran dem. Hvad synes
de, hvisker han. ThitJens.(BerlTid.^lil919.

XI. Rertrykt 21/5 1929 41



643 Kagle H.nelebak(ke) 644

23.8P.4). *Humlernes brummende Kugler
|

slaar ned over Blomsternes Hær. Wiinstedt
MinHave.(1922).56. \\ om del af kugle-
(flade), halvkugle olgn. to Kugler af

elastisk Snee (o: en kvindes bryster). Ew.
(19U).iy.52. Brystets faste KugXev.Sehand.
TF.IL193. Maven sank som en Kugle mod
de stolpede Ben. CFMortens.SV. 41. || om
kugleform, en gammel Karl, der forstod

at lave Sæbe til Skjægget og til Hæn-
derne, Sæbe i Kugle og Sæbe i Stykker.
HCAnd.yi.55. et stort Egetræsbord med
massive Ben, der paa Midten svulmede
ud i Kugler (jf.K.\ig\QhQn).Schand.TF.I.
273.

2) (kugleformet) legeme (projektil),

der udskydes ved skydevaaben, og hvis

størrelse svarer til gennemsnittet af skyde-

vaabnets løb. da hånd (o: Karl XII) udi
egen Høye Person beleyrede den Norske
Fæstning Friderichs-Hald, blev hånd trof-

fen udi Hovedet af en Kugel hvoraf hånd
strax døde. Holb. Intr.(l 728).691 (smst. 790

:

en Kugle^. *Kugler føg saa tykt som
Snee | Fra Fæstningen. Rahb.FoetF.1.192.
*Da kom der fra Fjenden en Kugle,

|
Den

fav baade Rifter og Bule. Blich.(1833).
uppl.159. *Helte fremad gaae, |

Om Kug-
ler end som Hagl omkring dem regne.
PalM.V.116. *Tordenskjold i Søen sprang,

|

Kuglerne omkring ham sang. GBode.FU.
77. *Kuglen peb og Sværdet sang | til

Kartovers Brag. Ploug. 1.104. Jagtkuglen
har i den Grad glemt Kugleformen, at

man foruden Rundkugle har Langkugle,
Spidskugle, halvrund Kugle m. ii.VigMøll.

EJ.187.
II
krudt og kugle, se I. Krudt

1.1. forfløjen kugle, se forfløjen 2. f o (d)-

ret kugle (jf. Kuglefoder; nu næppe br.).

MilTeknO.79. || i udtr. som: give, jage,
skyde (en) en kugle for panden, gen-
nem hovedet, faa en kugle i armen
olgn. Hånd fik en kugle. Moth.K383. jeg
skyder mig en Kugle for Fanden. Heib.
Poet.VII.284. En Hest, man har holdt af,

skyder man dog hellere en Kugle for

Panden, end man sælger den. Hørup.I.

175. S&B. D&H.
II
afmarchere med

kugle i munden, i tidligere tid udtr. for,

at en besætning ved kapitidation fik fri af-
march med ladt gevær og tre patroner (hage-
skytten tog, for hurtig at kunne lade, tre

kugler i munden fra sit forraad i læder-

pungen ved bandoleret). MilTeknO. || veksle
kugler (med en), (nu næppe br.) duellere

(med en) paa pistoler. Moth.K383. det er
ret en Heltinde, een af vore Tiders Ama-
zoner, halv Fruentimmer, og halv Petit-

Maitre. Hun vexler Kugler med hvem
det skal være.Skuesp.IV.436. VSO. S&B.
II billedl, som udtr. for midler ell. frem-
gangsmaade til et formaals opnaaelse. det
er ikke med de slags Kugler, man skyder
Stormhul paa Fruentimrets lUerter. Holb.
Vgs.(1731).II.5. støbe kuglen ell. kug-
lerne, planlægge et foretagende, udtæruce

(snedige) midler til dets udførelse. VSO.
Kri8t.Ordspr.177. det (var) bedst, om denne
Sag aldrig var kommen frem . . jeg har
min egen Mening om, hvem der har støbt
Kuglen. Tandr.K.98. han støber selv
kuglerne og lader en anden skyde
dem ud o: lader en anden udføre sine (sne-

dige, underfundige) planer. VSO. D&H.
jf.: De mener, afbrød hende vor Helt, at

10 Qvinden ikke blot tør støbe Kugler, men
ogsaa udskyde dem? PalM.IL.IiI.152.

II. kugle, V. ['ku-(q)l8] -ede. {jf. ty. ku-
geln; af I. Kugle) 1) til I. Kugle 1. 1.i)

(nu næppe br!) forme til ell. som en
kugle, at kugle garn, vinde garn (til et

nøgle). Moth.K383. VSO. 1.2) (især WJintr.
kugle ell. især pass. ell. refl. kugles ell.

kugle sig (sammen), danne, fremtræde
som en kugle; lægge (forme) sig i en kugle-

20 formet klump olgn. nu laa de alle tre (o

:

børn) kuglet sammen i en Klump og holdt
et syndigt Spektakel. Wied.BS.67. Slaven
sled . . Det var en Gudsvelsignelse for

Korra at sidde i sin Dør og se disse brune
Muskler kugle sig og bæve under Huden.
JVJens.IM£5. De svære Arme kugler
trinde under Robens rosenrøde Silke.Leop.
V0.42. *Fuldmaanen kugler sig saa rund
og rød

I
paa Himlens blaagraa Hvælv.

30 CKjer8meier.Digte.(1915).ll. || spec. (med.):
(liv)moderen kugler sig o; trækker
sig (efter fødslen) sammen til en stor, haard
kugle. Busch.Fødselsvidenskaben.(over8.1838).
103. 1.3) ^ V. hj. af slibeskiver, hvis slibende

flade er kugleformet („kuglehjul"), fjerne de
skarpe rester af glasmassen paa det sted af
et glas, hvor anhæfterjæmet har været be-

fæstet. OrdbS. 2) (sj.; nu næppe br.) til

I. Kugle 2: skyde med kugler. Moth.
40 K383. VSO.

Kng^le-, i ssgr. (f Kugel-. se u. kugle-
agtig, -basse, -dyr, -fisk, -lak, -rund, -run-
det^, af I. Kugle, især — hvor intet andet
bemærkes — af bet 1; af ssgr. til bet. 2
kan (foruden de ndf. medtagne) nævnes ssgr.

som Kugle -bly, -kaliber, -kasse, -patron,
-riffel, -saar, -støber, -støberi, -støbning.
-afsnit, et. (jf. -snit; mat.) en ved et skæ-
rende plan afskaaren del af en kugle mindre

50 end dens halvdel (kuglesegment). CJuel.Ele-
mentærStereometri.(1896).128. CP -afstem-
ning:, en. ballotering. Sal.XI.34. -ag:ti^,
adj. (1. br.) mere ell. mindre regelmæssigt
kugleformet. Moth.K383. runde kugelagtige
store og smaa Stene.LTid.1762.266. KSelsk
NyeSkr.1.407. -akacie, en. 2^ lavtvok-

sende varietet afuægte akacie, Robinia pseud-
acacia inermis, hvis krone holdes kugleformet
ved beskæring. NRMøller.Lysthaven.(1892).

60 53. HavebrL.^667. -armbrast, en. [1.2]

(foræld.) armbrøst til udskydning af (sten-,

bly-)kugUr (i st. f. pile). SaU XIV. 825.

-asters, en. Sf kulturform af asters med
næsten kugleformet blomst. Kugleaster.
Kjærbøll.FB.1.30. FJCJensen.Da.Havebog.^
(1864).425. -bak(ke), en. [1.2] (efter ty.
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kugelbak, holl. kogelbak; ^, nu næppe br.)

det sted i skibet, hvor kuglerne opstables. Bd-
ding. VSO. -bakterie, en. (fagl.) bak-

terie af familien Coccaceæ (med kugleformede
celler). Panum.45. KoldRo.Sporepl.24. -ba-
ne, en. 1) [I.l] (nu sj.) bane, hvorpaa
keglekugle ell. kugle i kuglespil bevæger sig.

vAph.(1764). VSO. MO. 2) [1.2] ^6 den
krumme lime, som kuglen beskriver fra skyts-

mundinaen til nedslaget (jf. -flugt^. Funch.
MarO.lI.82. Qymn.II.159. \\ hertil Kugle-

bane-neg, bundt af kuglebaner, der frem-
kommer, naar en afdelings ild rettes mod
samme maal. Sal.^XIV.826. f -basse, en.

(KugeU. Cuvier.Dyrhist.II.167). (zool.) d. s. s.

-torbist. VSO. -ben, et. (især fagl.) kugle-

formet betl ; især om svære (egetræs) bordben,

der er drejede sadledes, at de har form af
flere, større og mindre kugler (jf. -bord, -fod^.

Pont.S.30. Askebæger . . paa 3 Kugleben.
FolitiE.KosterbU/s 1924.1.sp.l. herskabelig
Eg Renaissance Spisestue m. Kugleben.
Fol.^Vd928.15. -bille, en. (zool, nu 1. br.)

bille (vandkær) af slægten Sphæridium (med
kugleformet krop). Cuvief". Dyrhist. 11.183.

Aller.III.390. -blaa, adj. (l.br.) affarve
som kugleblaat. Messinas Havn . . Over det
hele: en kugleblaa Himmel og en Helve-
des Sol. Wied.Da.197. Middelhavet (er)

endelig blevet blaat, kugleblaat, som Bal-
jen med Blaaelse i. JVJens.(BerlTid.^*/i
1926.Sønd.9,sp.2). -blaat, et. (jf. -blaa;

især Tj blaat farvestof (ultramarin,) til vask,

ført i handelen i form af kugler; blaanelse.

OpfBJ'VIII.441. VareL.^88.
\\ (1. br.) som

farvebetegnelse (jf. -blaa^. der er krast blaa
(kirkekupler) i det grelleste kugleblaat.
KLars.LF.52. -blomst, en. kugleformet
blomst ell. blomsterstand. VSO. den rødlig-
hvide Isranunkel pryder i Juli og August
de høieste Fjelde med sine store, hæn-
gende Kugleblomster.in^.jB?^.I7.45. || spec.

^ som navn paa Globularia L. (jf. -kronej.
VSO. Schaldem.HB.I.400. MentzO.Bill.36.
-bord, et. spec. (fagl.) om bord med (svære)
kugleben. PoV^U1928.19.sp.6. -brænder,
en. se Brænder 1. -bæg^er, et. (1. br.)

legetøj, bestaaende af et bæger paa et skaft
med en i en snor fastgjort kugle, som med
et kast skal svinges op i bægeret; bilboquet.
Sal.II.1071. -bælte, et. (mat.) d.s.s.l.
Bælte 3.4. Sal.XI.33. -bæltedyr, et.

(zool.) bæltedyr af slægten Tolypeutes (der
kan rulle sig sammen i kugleform). Sal.III.
989. Brehm.DL.UIIl.97. -bosse, en. [1.2]
(især foræld.) mods. Haglbøsse: bøsse, til hvis
ladning benyttes kugle; spec: bøsse med riflet
løb; riffel. Moth.K383. en Kuglebyssze, at
skyde med en liden og en stoer Kugle.
JJuel.22. det halve Skieløber- Corps . .

skal forsynes med Kugle-Bøsser. MR.1773.
513. *han tog den sølvindlagte

|
Kugle-

bøsse med det samme;
|
Tog det guld-

beslagne Krudthorn. Aarestr. SS. IV. 90.
Drachm.PT.162. -cirkel, en. (mat.) 1)
(nu næppe br.:) „en Cirkelflade, som frem-

kommer derved, at en Kugle giennem-
skiæres. (Circulus sphæræ.)** VSO. 2) I

Rummet, hvor de uendelig fjerne Punkter
betragtes som liggende i en uendelig fjern
Plan . . danner alle Planernes CirkeTpunk-
ter en imaginær Cirkel i denne Plan, Kug-
lecirkelen. 5aZ.' ZIX 595. GJ -dannet,
part. adj. mere ell. mindre regelmæssigt kugle-

formet. Kugledannet Rod, Bæger, Krone
10 o. s. V. . . naar den er videst i Midten og

tilrundet ved begge Ender. Træearter.
(1799).328. VSO. MO. SaUXIV.828. -dyr,
et. ('Kugel-. Cuvier.Dyrhist.il. 347). kugle-

formet organisme, der tidligere henregnedes
til infusionsdyrene (protozoerne), nu alm.
tilplanteriget (grønalger); Volvox (j/.Klode-
vælter;. VSO. BøvP.1.569. -fang:, et. [1.2]

^ ved skydebaner: jordvold ell. væg (tæt bag
ved skiven) til at opfange kuglerne (jf. -fan-

20 ger, -opfangj. Gymn.II.149. -fang^er, en.

[1.2] ^ d.s. MilTeknO. -fast, adj. [1.2]

(arkais. kugel-. JPJac.I.40). (jf. -fri og I.

fast 2; nul. br.) som kan modstaa kugler.

en kuglefast Muur. VSO. MO. \\ spec. (if.

I. fast 2.2; if. overtroen) om person : som ikke

kan rammes ell. saares af kugler. VSO. de
er forgjorte er de og kugelfaste; paa dem
bider hverken Lod eller Krud.J'PJ'ac.1.40.

II
(nu næppe br.) uegl., om person: som er

30 modig, uforfærdet i krig. VSO. -fisk, en.

('Kugel-. Raff.(1784).240). /f (nu 1. br.) navn
paa de fastkæber, der kan puste kroppen op
til kugleform; pindsvinefisk (Diodon, Tetro-

don). Cuvier.Dyrhist.I.351. Funke.(1801).I.
348. BøvP.111.556. -flade, en. (mat.) en
kugles overflade. VSO. MO. CJuel.Elementær
Stereometri. (1896). 51. Christians. Fys. 371.

-flint, en. (jf. -sten; geol.) om runde flint-

knolde af størrelse som hønseæg, der findes

40 ved Møns og Stevns klint og anvendes ved
cementfabrikation. Berl Tid.''Viil904.Aft.l.

sp.5. Hage.H51. -flag:t, en. [1.2] (if. -ba-
ne 2 ; nu næppe br.) en udskudt kugles flugt
(bevægelse) ell. vej. VSO. MO. -fod, en.

(jf. -ben; især fagl.) kugleformet fod under
skab olgn. VSO. MO. -ifo(de)r, et. [1.2]

(foræld.) lærred, papir olgn., som svøbtes om
e, for at den skulde slutte tæt i lø-

bet (jf. -plaster samt fo(d)ret kugle u. I.

50 Kugle 2;. MR.1806.244. VSO. MO. -form,
en. 1) [I.l] (jf. -formetj mere ell. mindre
regelmæssig form som en kugle. VSO. *(aan-
dens) Magt . . |

Mig (p: Kaos) Skikkelse
gav:

I
. . efter din Evighedsring mig til

Kugleform Tundende. PalM.VII.102. an-
tage Kugleform. zScfe^. 2) [1.2] spec: støbe-

form, hvori kugler støbes. Moth.K383. Mil
TeknO. Bergs.PP.243. Scheller.MarO. -for-
met, adj. (jf. -dannet, -formig, -rundj

60 som har kugleform (1). VSO. Drejer.BotTerm.
164. (hasselmusen) bygger . . af Straa og
visne Blade en stor kugleformet Rede med
Indgang paa Siden. Frem.DN.456. Øren-
ringe, Stenkul, kugleformede. PoZi^iÆJ.^o-

sterbUV9l925.2.8p.2. -fOrmiff, adj. (nu
sj.) d. s. *en kugle-formig Ild (o : solen).

41*
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SkVid.III.36. (hendes) Øjenlaage hang kug-
leformig, svulmende ned. Schand.TF.II.
201. -fri, adj. [1.2] (nu næppe br.) som kug-
ler ikke kan trænge igennem ell. skade; skud-

fri; kuglefast. Kuglefri . . skudfri er bru-
geligere. t;^;?/i.('i76'4j. Et kuglefrit Harnisk.
VSO. MO. -fede, en. [1.2] (sj.) om sol-

dater, der hensynsløst ofres i et slag; kanon-
føde, hele Batailloner blev Kugleføde for

hinanden indbyrdes. Dag NyL^^i-i 1912.1. lo

sp.l. -g:aard, en. [1.2] ij; (nu næppe br.)

plads, hvor projektiler er opstablede (ordnede

efter kaliber). MilTeknO. den projecterede
Kuglegaard i Rønne. MB.1838.126. -gra-
nit, en. (jf. -porfyr, -sandsten; geol.) gra-

nit, hvori bestanddelene har ordnet sig i mere
eller mindre regelmæssigt kugleformede klum-
per, adskilte af granit af sædvanlig beskaf-

fenhed. Sal.XI.86. -greb, et. ^ kuglefor-

met greb (under geværløbet), hvorom venstre 20

haand fatter for at fastholde geværet under
affyringen. FolitiE. Kosterbl. Vs 1925. 3. sp. 1.

-gær, en. (bot.) gærlignende, kugleformede
celler afmugsvampen (Mucor racemonus), der

kun udvikles, naar den vokser i vædske. Warm.
Bot.387. KoldRo.Sporepl.151. -haandtag,
et. kugleformet haandtag, ell. haandtag, der

er forsynet med (ender i) en kugle. En Da-
meparaply med brungult Kuglehaandtag
(Katteøje) eThoTtkommeii.NatTid.^Viil911. 30

M.Till.l.sp.2. Luftbøsse . . aabnes ved et

Kuglehaandtag. FolitiE. Kosterbl.Vs 1925. 2.
sp.2. -hagl, en. [1.2] (jf. Hagl 3.i; 1. br.)

d. 8. s. -regn. VSO. -haiiiiiier9 en. [1.2]

)li en i tidligere tid anvendt træhammer,
hvormed man drev kuglen ned i ri/feUøbet

(jf. -stok;. MB.1819.130. -hjnl, et. se u.

II. kugle 1.3. -hoved, et. (jf. -skaal; fagl.)

den øverste udvidede del af cykles styrerør,

hvori kuglelejet findes. PolitiE. KosterbU^I^ 40

1924.2.sp.l.
II
hertil Kuglehoved-rør (styrerør.

smst. Kosterbl. V4 1 922. 2. sp.l). -hvælvet,
part. adj. (jf. -hvælving; bygn.) hvælvet i

halvkugleform. VSO. MO. -hvælving,
en.(jf. hvælvet samfKedelhvælving; bygn.)
hvælving af form som en halvkugle. VSO.
Forkl.Murere.43. ThorLa.MF.65. -hya-
cint, en. ^ (sj.) druehyacint; perlehyacint;
Muscari botryoides. S&B. -jasipis, en.

(fagl.) jaspis, der forekommer % form af 5p

rundagiige knolde. VareL.^344.456. -kak-
tVL»j en. (bot.) betegnelse for kaktus(arter)
med kugleformet stamme, spec. 2( om slægten

Echinopsis. Sal.XI.36. Rørd.GD.279. Nord.
KaktusTidsskr.III.(1924).16. -kalot, en.

(fagl, især mat.) en ved et plan afskaaren
del af en kugleflade. JLange.1.343. Sal.XI.
33. Hannover. Tekn.4.

||
(sj.) om hovedbeklæd-

ning, kalot (l.i) af lign. form. sølvhvidt
Haar, som strittede frem . . under den 60

sorte Kuglekalot. ^er^'s.PSf. 7.^05. -kam-
mer, et. ^, ;a; (nu næppe br.) 1) [LI] kiigle-

formet krudtrum i mortér; globuskammer.
Funch.MarO.I.ll. 2) [1.2] rum i krigsskib
ell. tøjhus, hvor projektilerne opbevaredes.
Moth.K383. VSO. MO. -kanon, en. [1.2]

ii glatløbet kanon. Scheller.MarO. -kap'
»el, en. S( bladmos af slægten Bartramia
(med kugleformet sporehus). Rostr.Flora.il.

418. -kifiite, en. [1.2] ^ paa krigsskibe i

tidligere tid betegnelse for kiste ell. rum (jf.
-kælder; til opbevaring af projektiler. (Kalk»
V.621). SøLex.(1808). Funch.MarO. 11.82.
MO. -knap, en. 1) [LI] kugleformet knap.
VSO. FolitiE.KosterbU'>ia925.2.sp.2. 2) [1.2]

redskab, hvormed bøssemagere i tidligere

tid uddrejede fordybningen i kugleformen (2).

MilTeknO. -knoldet, adj. i wd^r. kugle-
knoldet fluesvamp, ^ fluesvamp, paa
hvilken stokkens knold er kugleformet; Ama-
nita Mappa Fr. Rostr.Flora.iI.95. -knu-
de, en. (nu næppe br.) en slags knude, hvor-
med et tov bliver slaaet omkring et andet
tov (ved hejseværk, spil) som stopper. Forkl
Tømrere.103. -kranis, en. [1.2] ^ ^ i

tidligere tid: sammensplejset ring af tykt tov-

værk, i hvilken under kamp de for en gruppe
af skyts bestemte kugler lagdes paa kanon-
dækket (jf. -ramme;. vAph.(1759). Funch.
MarO.II.79. SaUX.IV.827. -krone, en.

S(f (jf. -blomst; nu næppe br.) Globularia L.
VidSelskSkr.1.55. Kjærbøll.FB.207. -ko-

fjer, en. (fagl.) kugleformet, roterende ke-

el, brugtved den kemiske rensning afraastof
til papir. FapirL.246. -krudt, et. [1.2] (jf.
-svær, -vægt; foræld.) ved angivelse af krudt-

ladningens vægt i forhold til (kanon)kuglens
vægt: Va eller Ve Kuglekrud vil . . sige,

at Krudladningen veier Vs eller Ve af Væg-
ten, som den Kugle har, hvilken Ladnin-
gen . . skal uddrive af Løbet. Funch.MarO.
11.82. -kælder, en. [1.2] ^ projektilmaga-
sin (kælder) i krigsskib (jf. -kiste;. Scheller.

MarO. -ladning, en. [1.2] (især ^aj; lad-

ning (i gevær ell. kanon), bestaaende af (krudt
og) kugle (mods. ladning med løst krudt ell.

sprængladning).Mechlenburg.Feldt-Artillerie.

(1786).163. MR.1831.16. MO. -lak, en. Y
rød farvelak, fremstillet i smaa kugler. Moth.
K383. VareL.(1807).II.127. SaVXIV.828.
Ku g el-: Green.UR.303. -lanterne, en.

^ lanterne med kugleformet glas (jf. -lygte;.

Scheller.MarO. -lav, en. 2e lav af slægten

Sphærophorus Fers. (med kugleformede frug-
ter). Rostr.Flora.II.223. -led, et. 1) (anat.)

led med kugleformede ledflader og deraf føl-

gende fri bevægelighed. laCour.Menneskelege-

met.^'>(1924).15. LandbO.III.376. 2) me-
kanisk ledforbindelse af lignende art med
kugleformede ledflader. Scheller.MarO. Sal.^

XIV.828. -leje, et. t) [LI] aksel- ell.

tapleje, hvor gnidningsmodstanden er for-

mindsket ved, at en ell. flere kranse af hær-
dede staalkugler er indlagte i lejet (fx. anv.

i cykler). Cyclehb.71. LandmB.I.631. jf.:
hans (o : en skuespillers) Bevægelser . . er
saa bløde, som om han havde Kuglelejer
i Lemmerne. DagNyh.Val913.1.sp.3. 2) [1.2]

^ (nu næppe br.) fordybning i sjælens ne-

derste væg, hvori kanonkuglen faar plads.

MilTeknO.
\ kuglelig, adj. (jf. kuglet, kuglig;
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adj.til I. Kugle 1: kugleformet; krum-
met; rund. *Hun sad . . med kuglelig
Krogryg (jf. kuglerygget;. Bagges. DV.
VII.455.
Kngle-lyete, en. (jf. -lanterne; 1. br.)

kugleformet glaslygte. MR.1832.150. MO.
-lyn, et. (meteorol.) lyn i form af en ild-

kugle. Paulsen.II.832. et Kuglelyn af et

Æbles Størrelse . . dukkede frem 1 Top-
pen af en Foppel.nagNyh.Viol907.Till.2.
sp.S. i sammenligning: de blaasorte Væd-
derøjne skinnede som Kuglelyn. Buchh.
EG.173. overf.: et Par Øjne, der udsendte
graa Kuglelyn hver Gang han saa ud for

sig. RSchmidt.SS.154. -maal, et. [1.2] (jf.

-maaler, -prøver, -skabelon; nu næppe br.)

;^ maal (af træ ell. metal) til maaling af
kanon- og geværkugler. vAph.(1759). VSO.
MO. -maaler, en. (jf. -ma.a\; fagl.) red-

skab til at maale en kugles radius (fx. en
optisk linses); sfærometer. Sal. XV. 1004.

-molle, en. 1) maskine, hvori cement,

malme, kul olgn. knuses i en roterende tromle

med sten- ell. metalkugler. OpfB.^IIIl.215.
8uenson.B.III.365. 2) betonblandemaskine,

hvis tromle indeholder staalkugler. SaUXIV.
828. -narciis, en. 2( (nu næppe br.) den
ostindiske plante Brunsvigia gigantea. VSO.
-opfang, et. [1.2] tét (nu næppe br.) d. s. s.

-fang(er). MilTeknO. -ovn, en. [1.2] ^
(jf. -rist; foræld.) ovn, hvori kanonkugler
glødedes til skydning r/ied gloende kugler.

MilTeknO. -plaster, et. [1.2] ^ (foræld.)

kuglefoder, der smurtes med talg paa den
side, der skulde vende mod løbet. MR.1824.6.
MilTeknO. -platter, en. [1.2] Ja; et i tid-

ligere tid anvendt redskab afjærn, som (skruet

paa kugletrækkerskaftet) brugtes til at slaa

det i riflen siddende spidsprojektil fladt, saa at

kugletrækkeren kunde anvendes derpaa. MR.
1855. 132. Ledetraad i Vaabenlære. (1855).

83f. -porfyr, en. (jf. -granit, -sandsten,
geol.) porfyr, der indeholder mere ell. mindre
tætliggende kugleformede (radialstraalede)

klumper. Sal.XI.36. -pose, en. (^^ jæg.)
især i tidligere tid : pose, hvori skytten opbe-
varer (bærer) sine kugler (jf. -pung, -taskej.

vAph.(1759). MR.1834.191. Etlar.DV.119.
-post, en. 07- Ballonpost 2; foræld.) fol-

kelig betegnelse for en for Danmark i første
halvdel af 19. aarh. særegen postvogn (post-
kariol), der var bestemt udelukkende til be-

fordring af postsager (brevpost), og som bag
ved et smalt kuskesæde havde en kugle- ell.

ægformet fading med en lem paa siden (jf.
-vogn 1). Tolderl.F.III.113. OpfB.''L278.
-presse, en. [1.2] ^ (foræld.) maskine,
hvori de støbte blykugler pressedes og afpud-
sedes. MR.1831.16. MilTeknO. -prop, en.

(jf. -ventil; 1. br.) metalprop, som lukkes ved,
at en metalkugle, der sidder paa enden af
en gennem proppen gaaende metalstift, ved
sin egen vægt falder til i aabningen, naar
flasken holdes i opret stilling (til bitterflaske
olgn., hvoraf der kun skal skænkes i smaa
portioner). S&B. -prOTe, en. 1)0 d. s. s.

-trykprøve. SaVXIV.831. 2) [1.2] ^ (for-
æld.) prøve, hvorved en iærnkugle af en vis

vægt skulde kunne skydes et bestemt antal

fod i vejret, hvis krudtet havde den rette be-

skaffenhed. Funch.MarO.II.80. -prover,
en. [1.2] (foræld.) d. s. s. -maal. VSO. -pnd-
setang, en. [1.2] ^ (foræld.) tang, hvor-

med de nystøbte blykugler afpudsedes (be-

friedes for støberande). MilTeknO. -pung,
en. [1.2] (nu næppe br.) d. s. s. -pose. Moth.
K383. MR.1813.233. Blich.(1920). VIII.156.
MO. -pnnkt, et. (mat.) et punkt paa en
krummet flade, af den beskaffenhed, at fladens

krumningsforhold i dette punkt kan sammen-
lignes med en kugleflades. Sal.X.1123. -ram-
me, en. [1.2] ^ iii (foræld.) ramme af
jærn ell. træ, hvori kugler lagdes ved siden

afkanonerne ^j/.-kransj. VSO. Funch.MarO.
11.83. SaUXlV.829. -ranunkel, en. ^

20 prydplanten Ranunculus asiaticus L. (med
fyldte, kugleformede blomster). Sal.XIV.902.
-regn, en. [1.2] (især CP; jf. -haglj stor

mængde (regn) af udskudte kugler (i kamp).
Sort'.HS.H3r. *Danskens Vej til Danevirke

|

Gik igjennem Kugleregn. Grundtv.PS.VII.
329. rundt om viste endnu den nøgne
Jord, hvorledes Kugleregnen havde lige-

som afskreellet Græstørven. HCAnd.XlI.
334. *Han staaer i Kugleregnen

I
. . læ-

30 net til sit Sværd. Ploug.VV.II.12 7. Drachm.
PT.87. -rende, en. (1. br.) træ-rende, ad
hvilken de kastede keglekugler af keglerej-

seren rulles tilbage til spillerne. Drachm.STL.
44. -ring, en. (mat.) omdrejningsflade,

der frembringes ved, at en cirkel drejes om
en akse i dens plan. Sal.XI.37. -rist, en.

[1.2] ^ (jf. -ovn; foræld.) jærnrist, hvorpaa
kanonkugler glødedes. VSO. MO. -rund,
adj. (ænyd. kugelrund) kugel-: Dersom

40 Jorden var gandske Kugelrund. Kraft.(K
SelskSkr.lII.266). (fisken) er kugelrund
og fuld af ViggQT.IIauch.VI.321. CBernh.
11.63. kugle-: Moth.K383. I Midten af

det kuglerunde Verdensrum staar da Jord-
kuglen omsværmet af de andre runde Him-
mellegemer. TroelsL.XIII.75. jf.: den Glo-
bus, som Kokkepigens Kuglerundhed
minder om. Brandes.VIII.60.\\ogs.: (regel-

mæssigt) halvkugleformet olgn. han drømmer
50 om Negerpiger med tynde Liv og kugle-

runde Bryster. Wanscher.KN.38.
|j jf. cir-

kelrund: hans kuglerunde, smaa brune
Øjne sprudede nu l\å.Schand.IF.197. -run-
det, part. adj. (sj.) d. s. *Som Verden, Lyk-
ken er, en Kugel- rundet Klodde,

|
Den

løber runden om. Cit.l701.(Kyhn.PE.a6v).

-runding, en. (sj.) (regelmæssig) kugle-

form (1). Jordens Figur, hvis Forskiel fra

en Kugle-Runding er . . befunden langt
60 større, end Newton beregner åen.LTid.

1750.21. TroelsL.XIII.95. -rygget, ad!./.

(nu næppe br.) i høj grad rundrygget; puk-
kelrygget (jf. kuglelig;. Moth.K383. VSO.
-sandsten, en. (jf. -granit, -porfyr; geol.)

sandstensart med kugleformede kalkdannel-

ser. Sal.XI.37. -skaal, en. (fagl.) 1)
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skaalformet legeme, der indvendig har form
som en del af en kugle, en Kuglekalot og
en Kuglesk&sil. Hannover. Tekn. 4. 2) den
skaalformede del af et kugleleje, hvorpaa
kuglerne løber (i visse kuglelejer, fx. i cyk-

ler; jf. u. Konus 1). PolitiE.Éosierbl.^hl925.
2.sp.l. -skabelon, en. [1.2] fj/- -™aal;
fagl.) halvkugleformet metalskal (skabelon),

hvormed kugles størrelse (diameter) prøves.

Funch.MarO.1.96. Scheller.MarO. -skal,
en. (1. br.) hul kugle (med skal af ringe tyk-

kelse), udskaarne felfenbenskugler . .'i hvil-

ken atter en udskaaren Kugleskal ligger
løst. Brandes.IV.331. om jorden: Paa en
Kugleskal i Rummet balancerer jeg mel-
lem Driftens altopslugende Vanvid og
Tankens forstenende Kulde. OGelsted.De
evigeTing.(1920).28. -ske, en. [1.2] (for-

æld.) skeformet kugletang (1 ell. 2). YSO.
MO. t -skifte, et. [1.2] (j/. -veksling;
sj.) om kamp med skydevaaben. CFBothe.
JN.55. -skive, en. (mat.) den ved to pa-
rallelle planer afskaame del af en kugle.

Sal XI. 3.3. -sknd, et. [1.2] (især fagl.)

1) om skud med (udskydning af) kugle; spec.

om det at blive ramt (saaretj af udskudt
kugle. Hans Been blev knust ved et Kugle-
skud. F/SO. Han døde af et Kugleskud.
smst. Ved Dynekilen slap han med et

Kugleskud i Armen, som en svensk Mu-
sketteer sendte ham. Etlar.SB.465. det ene
Løb er glat (til Hagelskud), det andet rif-

let (til Kugleskud). SaUX.582. 2) ladning
(skud) bestaaende af krudt og kugle. Mil
Conv.IV.402. 3) som afstands-, længdebeteg-
nelse: saa langt som man kan skyde med en
kugle, tilsidst giøres et ordentlig Skud i

de sædvanlige Kugleskuds Distance. Mi2.
1810.442. nu saae jeg det ulykkelige Skib
neppe et Kugleskud borte. Blich.(1920).
X1X.189. VSO. MO. -sky, en. (jf. Klo-
desky; 1. br.) kugleformet sky. De tunge
Kugleskyer gave ingen Regn. Schand.SF.
169. sa.SB.263. -slag:, et. [1.2] (jæg.) om
den lyd, der fremkommer, naar kuglen ram-
mer vildtet. Frem.^^U1927.omslag.3. -snek-
ke, en. (zool.; 1. br.) almindelig blæresnegl,
Acera bullata. BøvP.III.464. -snit, et.

(mat; nu næppe br.) d. s. s. -afsnit. VSO.
MO. -sonde, en. [1.2] (jf. -søger; med.)
en i tidligere tid anvendt sonde til paavis-
ning af kugles plads (i skudsaar med snæ-
ver skudkanal). Sal.XI.37. -spejl, ét. (fys.)
hulspejl, hvis spejlende flade er vendtmod kug-
lefladens midtpunkt. Paulsen.1.537. -spids-
pen, en. skrivepen med kugleformet spids.

Larsen, -spil, et. om forsk, lege (for børn
ell. voksne) med større ell. mindre kugler
(af træ, ler, sten osv.) efter bestemte, for de
forsk, spil gældende regler (biklespil, billard,

boccia, bosselspil, kroket, terrespil oft.); ogs.

om de hertil hørende kugler m. m. (som lege-
tøj). vAph.(1764). VSO. MO. SaVXIV.829.
-sprejte, en. [1.2] ^ skydevaaben, der af-
skyder en række af hurtigt paa hinanden
følgende skud; maskingevær; mitrailleuse.

OpfB.^VIL163. Scheller.MarO. Kuglesprøj-
terne rasede. Alt var Røg og Damp!
HKaarsb.M.186. -stabel, en. [1.2] ^ en
paa bestemt maade opstillet stabel af kugler

(i arsenal olgn.J. VSO. MilTeknO. Aarestr.

SS.II.79. Scheller.MarO. -sten, en. (især

r) d. s. s. -flint. BerlTid.^liil905.Aft.2.sp.3.

AarbPræstø.1922.27. NatTid.'yil929.Aft.5.
sp.5. -stok, en. 1) (1. br.) stok med kugle

10 paa enden. AndNx.PE.1.248. 2) [1.2] Js; en

i tidligere tid anvendt træstok, hvormed man
drev kuglen ned i riffelløbet (jf. -hammery.
MR. 1819. 130. -stød, et. (sport.) øvelse,

der bestaar i at kaste en tung metalkugle,

som man har stemmet op i skulderhøjde,

saa langt frem som muligt. ACMeyer.Idr.
111.54. -støder, en. (sport.) person, der

udfører kuglestød. DagNyh.^hl926.8.sp.3.
-svamp, en. S? (sj.) bovist. Meyer.^70. Med

20 etKnald sprænges hun som enKuglesvamp
(Brandes.TJT.512: Bovist;. Brandes.VI.647.
-svær, adj. [1.2] ^ i tidligere tid anvendt
udtr. til angivelse af krudtladningens vægt i

forhold til kuglens (jf. -krudt, -vægtj: der
(skal) giøres 2 Skud, med hver Kanon med
svage Ladninger ^/s Kuglesvært Krudt.
MB.1810.441. de med Vs kuglesvær Lad-
ning afskudte KsLUonkugler. MilConv.VII.
449. -søger, en. [1.2] (med.; nu næppe br.)

30 d. s. s. -sonde. Panum.545.
kuglet, adj. [iku-(q)la<] ("f kulet. NArbo.

Badesygen.(1792).18). {af I. Kugle 1; jf,
halvkuglet samt kuglelig; især GJ) kugle-
formet; kuglerund. Alle Saar i denne
Sygdom ere stedse ujevne, ureene, kug-
lede, og haarde (calløse) i Kanten. Anviis-

ning til at kiendeRadesygen.(1796 ).o. GWad.
Termini oryctognostici.(1798).11. (en) kug-
let Celle, som med den ene Halvdeel laae

40 udenfor, med den anden indenfor Huden.
JapSteenstr.F.12. et kuglet Stempel. Sin-
nerup.Juv.233. (killingernes) kuglede Ho-
veder. Fleuron.K.47. *vi skal ligge som et

kuglet Pindsvin. Rørd.GK.203. jf. sp. 642^^:

hun gik . . ud af Salen . . fulgt af sin

kuglede Ægtehsdvåel. Leop.EB.3?7.
Kngle-tang, en. [L2] (jf. -ske). 1)

(jf. -trækker 2; med.) tang til udtagelse af
kugle i saar. vAph.(1764). Kirurglnstr.53.

50 2) ^ redskab, hvormed man i tidligere tid

bragte gloende kugler ind i kanon. Moth.
K383. VSO. 3) redskab til støbning af
kugler. MB. 1837. 118. Hannover. Tekn.43.

-taske, en. [L2] ^ (jf.-ipose, -pung;
foræld.) taske, hvori soldaten bar de patro-

ner, han udtog af patrontasken for at have

dem parat til ladning. MB.1837.226. -tid-

sel, en. ^ navn paa den især som have-

plante forekommende slægt af kurvblomstrede,

60 Echinopus, med store kugleformede hoveder;

tidselkugle; spec. E. sphærocephalus L. VSO.
Kjærbøll.FB.177. HavebrL.H52. -top, en.

(nu næppe br.) snurretop; brumbasse (2.i).

VSO. -torbist, en. fj/. -basse; zool.) tid-

ligere anv. betegnelse for visse skarabæer, der

danner kugler af gødning for deri at lægge



653 kagletrind kujonere 654

deres æg. Funke.(180111.492. -trind, adj.

(sj.; nu næppe br.) kuglerund, den glatte

off kuffletrinde Lufft (er) med denne sub-
tile Himmelske Materie paa alle Sider
omgiven. LTid. 1 726. 787. -trykprave,
en. vrøve til bestemmelse af metallers

haardhea, bestaaende i, at en hærdet staal-

kugle trykkes ned i materialet (jf. -prøve 1).

8al?XlV.831. -træ, et. 1) ^ (nu sj.)

om den med kugleformede blomster udsty-

rede busk Cephalanthus occidentalis L.; ho-

vedblomst (2). OJNMørch. Anviisning til at

ordneTræer. (1838). 103. 2) (nu næppe br.)

træ med tilklippet kugleformet (og hul) krone

;

kedeltræ. VSO.III.K68. -trækker, en.

[1.2] I) (jf. -platter; ^, jæg.) et i tidligere

tid anvendt proptrækkerformet redskab til

(fæstet paa et skaft, ladestokken) at trække
kuglen og forladningen ud af geværet. vAph.
(1759). MB.1808.414. MilTeknO.142 . SaU
XIV.831. jf. Kugletrækkerskaft. JWi2.

1855.132. 2) (nu næppe br.) d. s. s. -tang 1.

VSO. MO. -tykkelse, en. [1.2] ;& (nu
næppe br.) kugles kaliber (gennemsnit). VSO.
-tande, en. ^ et (i udenl. farvande anv.)
sømærke af form som en stor kugle (med
særlige farver). Scheller.MarO. -tarT, en.

(foræld.) om (maski7i)tørv i form af en kugle.

Ugeskrift for Landmænd. 4B. II. (1871). 360.
479. MøllH.VI.109.111. -ndsnit, et.

(mat.) del af kugle, som afgrænses af en
kuglekalot og en kegleflade med toppunktet i

centrum. Sal.XI.33. -Talg;, et. (nu næppe
br.) om (valg ved) ballotering. VSO. MO.
t -veksling, en. [1.2] (jf. -skifte samt
I. Kugle sp.643^^) om det forhold, at man
veksler kugler med hinanden; duel. Moth.
K383. VSO. -ventil, en. ventil, hvori
lukket dannes af en frit bevægelig metalkugle.
OpfB.^III.187. Scheller.MarO. -voffn, en.

1) (foræld.) d. s. s. -post. Davids.KK.21. 2)

[1.2] ^ (nu næppe br.) vogn til befordring
af projektiler. vAph.(1759). VSO. -vægt,
en. [1.2] ^ (nu næppe br.) især ved an-
givelse af forholdet ml. projektilets og krudt-
ladningens vægt (jf. -krudt, -svær): halv
Kuglevægt Krudt. Mechlenburg. Feldt-Ar-
tillerie.(1786).54.

t knglig, adj. (efter ty. kugelig; til

I. Kugle (l);j/'. kuglet, kuglelig; sj.) kugle-
formet; kuglerund, flydende nærme (me-
tallerne) sig alle den kuglige Figur med
en rund ophøiet Overilsiåe. Briinnich.M.
179.

Kngnar, en. [kugu<a-V] flt. -er. (fra fr.
cougouar, egl. et indiansk ord; zool!) navn
paa et større amerikansk rovdyr af katte-
slægten, med næsten ensfarvet pels; ameri-
kansk løve; puma; Felix concolor. vAph.
Nath.IV.524. Cuvier.Dyrhist.Ll21. Hauch.
VL.87. LUtken.Dyr.lOO.
knje, V. se III. kue.
Knjon, en. [ku'jo-'w] (f Kojon (Cojon).

Sort.HS.G3^. Pamela.L377). flt. -er. (ænyd.
cojon, cujon (DGrammat.III.19); fra nt.
hty. kujon (f cojon), fr. coion, afital. cog-

lione; nedsæt.) 1) bange, fej g, krysterag-
tig person; kryster (2). *I)en maatte i

Hiertet da vær' en Cojon,
|
Der vilde ey troe-

ligen figte. Sort.HS.G3v. jeg er ikke bange
for Mennisker, om de ere nok saa mange,
men mod Fanden er jeg en Coujon. Holb.
Hex.II.2. *Din Deylighed giordt haver mig
til Coujon

I

Og indtaget med Storm mit
Hiertes Bastion. sa.Tt/6.1J.^. *Det uskat-

10 teerlig Drue-Blod,
|
Melancholies Fiende,

|

Der gir Cujonen Helte-Mod
| Og Vaaben

udi Hænde. Tychon.Vers.314. *Jens var for
Resten ei Poltron,

| Og hidtil aldrig kaldt
Kuion. Bagges.I.17O . Du har ikke Mod, Du
er feig, en Kujon er Du deTtil.HCAnd.I.161.
Hørup.II.105. j/". Feber 2: Han har maa-
skee et Anfald af Kuionteh er. Hauch.
VII.255.

II
m. gen. ell. præp. af ell. (nu kun;

1. br.) for til bestemmelse af det ell. den, for
20 hvem en er bange, optræder som en kryster.

Det er dend første gang jeg er gaaet i

Skyfl for nogen. Kand det ikke være
Revange nock for Jer, at I har bragt mig
til at være Eders Cu\on.JBPaulli.SB.68.
*jeg for Resten er af Kiønnet (d: kvinde-
kønnet) en Cujon. Graah.PT.II.109. Lodde.
NT.393. Drengen var en saadan Cujon
for Vandet, at det var ikke muligt . . at

faae ham ud i Stranden.HCAnd.V1.188.
30 2) t sløj, skrantende person (jf.Kiy-

ster 1/ Jeg selv, nylig en stor Cujon,
er nu Gudskee Lov saa frisk og munter
som ingensinde tilforn. POBrøndst.B.51.
kujonere, v. [kujo'ne'ro] -ede ell. (sj.)

-te (Bagger.1.57). (fra ty. kujonieren, fr.

coionner, kalde for kujon, hundse, kujonere;
til Kujon) ved myndighed (i væsen ell. op-
træden), strenghed, tyranni olgn. bringe til

lydig, næsten slavisk, paa frygt grundet
^underkastelse; (fuldstændig) under-

kue (til blind lydighed og frygt). Moth.Conv.
K233. *mangen een blant martialske Qvin-
der

I

Tit cujoneret har den største Gene-
ral. Graah.PT.11.203. *Erkebispen, en saa
myndig Mand, | Der cujonerer A\\e\Hrz.
XIII.121. Sin Mand cujoneerte hun, men
Halvor frygtede hun. Bagger. 1.57. (hun)
kujonerede hele Huset. ^aw^.T.8. jf.:Men-
neskeslægten i dens forknyttede Tilstand

50 (bar) kun altfor stærkt . . Præget af at

være cujoneret under Loven. Kierk.XII.
428. (l.br.) m. præp. til: De kujonerede
ham til at klæde sig af. VSO. Enhver fø-

ler sig jo kujoneret til at mene noget
ganske bestemt om Naturskønh ed. Poi.^/a

1928.9.sp.6.
II
især i forb. lade sig kujo-

nere. Jeg undrer mig over, at du, som
har været Soldat tilforn, lader dig cujo-
nere af din Hnstme. HolbJep.1.6. ChrÉo-

60 rup.PM.115. (denne) Slyngel . . Skal vi
lade os kujonere af ham? Hostr.DD.156.
Schand.F.64.

\\ (1. br.) m. obj., der betegner

følelse olgn. (jf. III. kue 2.2J. den National-
følelse, som er bleven saa dygtig kujo-
neret i den senere Tid hos de smaa Na-
tioner. JLange.1.399. KnudAnd.Brænding.
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ifi

(1927).189. II
sjældnere m. h. t. mere kortvarig

tiktand: gøre forsagt; berøve mod og
frejdighed olgn. Jeg havde den mest
brændende Lyst til at spørge, hvad det
var man sagde; men der var Noget ved
den Gamle, som kujonerede YéJi. Drachm.
EO.lOS.jf.: Fejghed er smitsom. Ikke blot

blev Hørup ved at være den samme Ku-

i'on,
han var i 1883, men han kujonerede

idt efter lidt saare mange Mennesker.
Hørup.11.105. Knioneri, et. [kujo()-

na'ri'] {fra fr. coionnerie; til Kujon; ned-

sæt) sindstilstand, væsen, optræden, der er

karakteristisk for en kujon; fejg hed; over-
dreven (ynkelig) frygt ell. forsagthed.
vAph.(1759). Det var jo ogsaa et Kujo-
nerie, ikke at torde læse et BreY.PAHeib.
Sk.III.108. FruHeib.B.II.148. AKohl.MP.
111.134. kiijoiiis(k (Cit.1817.(Reumert.
ER.178)) ell. kajonsk, adj. [ku'jo'n(i)s^]

{til Kujon; 1. br.) fejg; overdrevent (yn-
keligt) frygtsom ell. forsagt, denne
dappere Jeg, som dend Cujonske jeg
maatte kuuske tor.Kom Grønneg.1.190. (du)
er bleven fejg og kujonsk . . du er bange.
AKohl.MP.III.170. \ ILiijon-S(kab, et.

kujoneri. Bagges.Gieng.l7.
i. Kuk, en. [ku^] flt. -ke (Moth.K384.
Feilb.) ell. -ker (Feilb.). {af II. Kuk,

I. kuk ell. ved forkortelse af I. Kukkuk;
nu kun dial.) kukker (1); gøg (1). Der
siges iblant andet om Kukken, at den
aldrig bygger Rede selv, eller selv leg-
ger sine Unger ud, men at den kaster
sine Æg i en fremmed Fugls, gemeen-
ligen Gierdesmuttens, Rede. Graah.PT.1.
153. OFMull.ZoolPr.l2. VSO. MO. Feilb.

II
ordspr. (jf. tilsvarende u. Gøg sp. 491^^

samt ndf. u. I- kukke sp. 657^'^). kuken rå-

ber altid sit eget nafn. siges til den, som
laster på andre, det hånd self gør daglig.
Moth.K384.

II
talem. (jf. tilsvarende u. Gøg

8p.49P^): Hånd hører kuken intet lenge
(o

.; han dør snart). Moth.K384. vAph.(1764).

Il
i forsk, udtr., der hviler paa folketroen

om, at gøgen gækker (jf. Gøg sp. 492^^-,

I. gække l.s). kuken gekker ham. siges
om den der hører gøgen fa.stenåes. Moth.
K384. kuken har geldiedt hende (o: hun
har ladet sig forføre), smst. jf.: *Da siun-
ger Kukken for hans (o : en skinsyg mands)
I>ør.Luxd.(Skuesp. VIL472).Kukken spaaer
. . Ægtemænd, at deres Koner skulle
tage fremmede Gnåer. Blieh.(1833).VII.50.
II. Kuk, et. [ku^l (sj. Guk. Skjoldb.NM.12).
flt. d. s. {af III. kuk ell. I. kukke; jf. II. Kuk-
kuk) 1) om gøgens kukkende lyd. *Paa
yndig Pindse-Dag . .

|
Da hørtes Gøge-

Kuk, da sang den Qvidre-Lerke.jRei/mfee
Fosz.(1747).17. *Med Øre knap for Gjø-
gens Kuk

|
Gik Bondemand bag Ploven.

Grundtv.PS. VI. 381. Goldschm. Hjl.II.830.
det hele varede ikke længere end Op-
holdet mellem Gøgens G\ik.Skjoldb.NM.12.
2) (dagl.) uegl, i nægtende forb.: ikke et
kuk olgn. 2.1) m. h.'i. tale: (ikke et) ord,

„muk" olgn. han (forstod) ikke . . et Kuk
YYBXisk.RagnaSjparre.i1913).113. Han sagde
ikke et Kuk, hver Gang han blev ramt
(o: af en dames hattenaal). DagNyh.^''U1923.
5.sp.2. 2.2) m. videre bet.: (ikke) det mind-
ste; (ikke) spor olgn. hvad hjalp det?
Aldrig et Kuk, om jeg saa . . tudede i

Timevis. Borregaard.VL.II.66. *Tænk, at

der ikke var et Kuk
|
Troværdighed i

ip Ve^iy\BT.^'>li7l925.20.sp.l. III. kuk, interj.

\k\ig\ {jf. glda. guk samt I-II. Kuk, I.kukke)
gengivelse af gøgens kukkende lyd
(især gentaget; se III. kukkuk^. *Kuk! sagde
Gøgen den sniiåe. Winth.X.147. KNyrop.
OL.II.ll. ogs. m. gentagelse (jf. III. kuk-
kuk^: *De begge fik en ikke sælsom Sang
at høre,

|
Der forekom dem overmaade

smuk;
|
Den lød: Kuk kuk, kuk kuk, kuk

kuk. ChrBorup.PM.186. jf. u. Gøg sp.49P^:
2Q saaledes sidder en Automat paa et Uhr

og siger kun y,'K\ik'^.Brandes.V.134.

MI. kuke, V. se I-II. kukke.
knkelure, v. se kukkelure.
H-uk-kasse, en. (\ m. ty. form : Guck-

kasten. Kierk.V.41. jf.G.vik'k2iSSQ, KLars.Ix.
28. — sj. (jf. kig-kig u. kige sp.309^^) Kuk-
kuk-kasse. Legeb.II.77). {efter ty. guckka-
sten; til II. kukke (1). J/". Kigkasse; dagl,
især spøg.) 1) apparat med linse og indsatte

30 billeder (perspektivkasse) ell. med spejlglas,

til at kigge ind i ell. igennem, paa Dyre-
havsbakken . . gik jeg hen for gjennem
det lUle Glas at titte ind i en Guckkasten.
Kierk.V.41. Fremviseren af en Kukkasse
lader „Rariteterne" passere forbi Beskue-
rens Øine. Gosch.B.69. en Gukkasse for

Børn til at kige i og klappe i Hænderne.
KLars.Ix.28. Legeb.II.77. i sammenlignin-
ger: Dagene . . kom slet ikke trækkende

40 selvfølgeligt efter hinanden som . . Bille-

der i en Kukkasse. JPJac/I.^i 7. Henne
i Kirken gloede Folk paa mig (o: en brud),

som om jeg var en Kukkasse til at se i.

KMich.LM.150. Bogen er som en stor

Kukkasse med mange brogede og snur-
rige Billeder. Ribe Stifts- Tidende.''''Ixrl920.

l.sp.5. 2) fotografiapparat; filmsoptagelses-

apparat. en smart Filmsfotograf . . rullede
hele Sensationen ind i sin Kukkasse. Berl

50 Tid.^/iil921.M.3.sp.5. KnudRasm.G.166.
Samtlige civile, fotograferende Betjente
havde, for ikke at vække Opsigt, Kuk-
kassen gemt i — en Stærkasse I ^T.^Va
1922.12.sp.4.

I. kukke, V. ['kuga] (f kuke. Moth.K
384. VSO.). -ede. vbs.jf. II. Kuk. {ænyd. d. s.,

SV. dial.kvLcka., gucka; jf. no. dial. kukla,

klukke (om høne) ofl.; lydefterlignende; jf.

I-II. Kuk, III. kuk, I-II. Kukkuk, III. kuk-
60 kuk, kukkukke) 1) som udtr. for gøgens
klukkende lyd. Moth.K384. *Nu kukker
Gøg, nu Ringelduen kurrer. Steners.Ode.48.

*Storken klapprer paa Bondens Tag,
|
og

Gjøgen kukker i Skoven. Ing.RSE.VII.
241. *Høit Gjøgen den kukked og Bog-
finken qvad. Winth.NDigtn.21. Sødb.GD.
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151. KNyrop.OL.IL8. \\ talem. naargøgen
har set den første høstak, holder
den op med at kukke olgn., ae Gøg
8p.49P^«; Høstak 8p.l292*^«; jf. Kukker
8p.659'^*'.

II
m. henblik paa det u. I. Kuk ovf.

8p.655^^ anførte ordspr.: min Fjende har
netop gjort det modsatte, netop det han
bebrejder min Forsvarer: han er fra fal-

ske Domme over mit Skrivt gaaet frem
til falske Domme over mig selv. Men ib

dette ligger i hans Natur; han kukker
uafladelig. Blich.(1920).XIV121. (jf. smst.

109). 2) m. h. t. lyd, der minder om ell.

efterligner gøgens kukken. 2.1) (sj.)

om dyr. Frøerne kukkede i Kæret. Gravl.

BB.138.
II
om hane: gale. OrdbS.(Falster),

jf. Kukkehane. VSO. og Ordb S.(Falster).

2.2) frembringe en lyd, der (efter)ligner gø-

gens kukken. || om mekanisme (mekanisk fugl;

jf. Gøg sp.49P^ Kukker sp.659^^) i ur (jf. 20

Kukke(r)-, Kukkuk-, Kuk-ur^, den lille

Gjøg, som . . kom frem og kukkede Klokke-
slettet. ffCA?td. 7111.^9 7. naar Uret slaar,

springer en Lem op og en Gøg kommer
frem og kukker. PolitiE.Kosterbl.Vil925.1.

8p.2. II
om person. Æreboe.96. Høysg.Anh.22.

saa begyndte . . Kukkeren: kukkuk I kuk-
kuk! . . den blev ved, saa Peer gav sig til

at kukke med. HCAnd.LV.372. jf. Blich.

(1920). VL.11.XXL131. især (jf. II. kukke 2) 30

m. h. t. børneleg (skjul), hvor den gemte
hjælper fangeren paa sporet ved at frem-
bringe en lyd som gøgens ell. opfordres hertil

af fangeren ved raabet: kuk en gang,
hvor (dial. ihvor. Blich.(1920).XL203. JF
Jae.LI.276. Feilb.) du er olgn. Goldschm.
V.395. han raabte: „Kuk engang, ihvor
du erl- Ingen kukkede. JPJacII.^ 7(5. JV
Jens.EE.19. jf.: *Kaldte der Nogen? saa
kuk engang. Drachm.BK.9. Søgen efter *3

Gud er en Blindebuks-Tagfat; griber En
i Vest, saa kukker han i Øst. ThøgLars.
Kværnen.(1915).117.

II. kukke, v. ['kuga] (^ kuke. Moth.K
384). -ede. {ænyd. d. s. , sv. dial. kueka , ty.

kucken (alm. gucken^, jf. holl. koeken; side-

form til kaage , I. kige (kikke , kigge) ; i

bet. 2 paavirket af I. kukke 2.2 (om den, der
sidder skjult; jf. I. Kukkuk slutn.); jf. ogs.

kukkelure og IV. kure 1; dagl, dial.) 1) 50

rette blikket iagttagende imod noget, især fra
et skjult sted ell. paa en hemmelig, nysgerrig
maade; kig(g)e (I.l). *Der gaar en' Billed-
hugger

I
Paa Damerne han kukker,

|
Han

søger en Model, der hugges skal i Sten.
Rantzau.D.Nr.85. Se se. Maler, hvor De
bliver ved med at kukke efter Lisbeth I

Schand.(Jule-Kalender.1885.47). Sidder saa
ikke den lille Skræder dernede i Helvede
og kukker op til ham: God Dagl God Dag I 60

Ernesto Dalgas. Krøniker ogÆventyr. (1896).
152. Feilb. m. overgang til bet. 2: (han tog
sin hund med) i Retten, hvor den sad og
kukkede gemt i en Papirkurv. ORung.P.96.
II (jf kig(g)e sp.310^'-; 1. br.) i forb. m. frem:
komme til syne; dukke frem. Høvedsman-

dens Skiltvagt paa Høien (saaj nogle Por-
tugisers Hoveder at kukke frem, paa en
anden nærbeliggende Høi. Reiser. 11.139.

2) kukkelure, at kuke hiemme.Moth.K384.
især i forb. m. sidde: Hvorfor skulde hun
sidde og kukke ved Lampeskin? jfiTMtc/i.

SM.60. Naar man i Jylland vil udtrykke,
at en og anden har det rigtig alene, siger
man, at han sidder for sig selv og kukker.
Ernesto Dalgas. Lidelsens Vej .(1903). 4. jf.

:

Skulde hun maaske (naar hun var død)
ligge og kukke og kede sig paa den Sand-
kirkegaard (o : i st. f. at blive begravet, hvor

hun hørte hjemme). KMich. LilleLøgnerske.

(1925).229.
knkkelnre, v. [kuga'lu-ra] (ogs. skre-

vet kukelure. Moth.K384. ThSchmidt.S.473.
VSO. PalM.IL.IL477. f kukulure. Holb.
Masc.n.4. vAph.(1764). PAHeib.E.133.
Grundtv.Snorre.I.310).-ede. {ænyd. kukulure,
SV. dial. kukulera; fra nt. kukeluren (kun-
keluren), sidde ensom (vogtende ell. lurende),

AoZZ. koekeloeren, sidde hjemme, lure; smsat.

af ell. sat i forb. m. II. kukke (holl. koeken^
og lure (holl. loeren^

, jf. ogs. IV. kure 1

;

dagl., især spøg.) som udtr. for en (øjeblikke-

lig, kortvarig) tilstand af ensomhed ell. for-

ladthed: være ene og forladt; sidde ene
hjemme ell. indelukket (og føle sig ensom);
kukke (IL2). *jeg skal kukelure

|
Saa

længe uden Brød og Brud. Wadsk.42. Fla-

mingerne . . maae hver Aften paa en Kroe,
og lade Kone og Børn kukulure hjemme.
FAHeib.Breve.(udg.l883).55. HCAnd. V.16.

*Naar vi (o: studenter) længe har kuke-
luret

I
og med længselsfulde Blik

j
stirret

ud gjennem Buret,
|
pakke vi sammen

vor Yisdom. Rich.1.11. Har De Lyst til at

kukkelure i et østrigsk Fængsel, medens
vi andre sejrer! JohsPalM.DD.304. \\ især

i forb. m. sidde: Hans Forældre . . lar ham
ikke udi Arresten faa fornødenPleje. Hvor-
udover, efter han har siddet og cuculuret
en Tid lang, den nye Kierlighed begyn-
der meer og meer at forsvinde. IIolb.Masc.

LI.4. *her maa vi sidde
|
Og kukkelure i

vor Ensomhed. Oehl.HJ.4. Nu har vi faaet

Vinter igjen og jeg maa smukt sidde og
kukkelure i mit Kammer. Grundtv.B.L.77.

de syv sad nu for sig selv i de Dødsdøm-
tes Bur og havde kukkeluret hele Dagen,
først ved Midnatstid skulde de ofres. J7
Jens.CT.124. SvLa.FruG.7. jf.: (han) for-

stak sig bag Gardinerne (hvor han) stod

og kukelurede. ThSchmidt.S.473. (nu) lig-

ger vi . . her og kukulurer med saadan en
Krigsmagt. Grundtv.Snorre.1.310.
Kukke-mand, en. [I] se Kukmand.
IiLukken-bag:er,en.['kug(8)n-]fføi/s^.

Anh.22. {efter ty. kuchenbåcker, afkuchen,
kage (jf. I. Kage^; nu kun spøg. ell. om æl-

dre tiders forhold) som modsætn. til bager,

der kun bager brød (til dels ogs. til konditor,

der har servering og fremstiller finere bag-

værk) : kag eb ag er; kondi tor. vAph.(l 759).

Bagerne ereenitenHvedebrøds-, Rugbrøds-

XI. Rentrykt si/g 1929 42
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eller Kukkenbagere . . Kukkenbagerne
give sig kun af med at bage Bagværker.
FunJce.(1801).IL605. MCBech.UM. Skr.Vio

1821. (jeg vandrede) hver Søndag For-
middag (i 1840'rne) forbi Kukkenbager
Kuhns Kælderbutik. TroeUL.L.WS. Han
kom ifjor engang ind hos en Kukkenbager
nede i Roskilde og spiste en Masse Kager.
Wied.LH.6. jf.: en lang, lyshaaret Gods-
eiersøn, som . . sværmede for en Kuk-
kenbagerjomfru i Frederiksberggade.
Drachm.E0.224. samt: Til Konditorier
kjendte man kun lidet, der var kun et Par
enkelte, som modtog siddende Gjæster,
ellers havde de Navn af Kukkenbage-
rie T.Davids.KK.30.
Kukker, en. ["kugar] flt. -e. {ænyd.

d. s.; afl. af I. kukke (1); især i (hest. f.)
ent; jf. I. Kuk, Kukmand, I. Kukkuk) 1)

\ (især dagl., dial.) gøg (1), Cuculus ca-

norus L. Kjærbøll.94. *Naar Kukkeren den
sover, og Nattergalen slaaer. Winth. VI.
188. en Kukker vedblev at kukke nede i

Dalen. Jørg.Liv.V.87. *Fuglene synger, og
Kukkerne slsiar. Bergstedt.IV.68. KNyrop.
OL.II.lff. II

talem. Naar Kukkeren har seet

ni Høstakke, saa reiser han. Thiele.III.8.

(jf. Gøg sp.49P^«; Høstak sp.1292^''«). spec.

m. h. t. den gøgen tillagte spaadomsevne, idet

hvert kuk, hvormed den svarer, lover spør-

geren et leveaar olgn. (jf. Gøg sp.49P-^-
Feilb.II.324): *Saa spørger jeg Kukkeren
ad

I
Hist mellem Bøgenes Blad:

|
Naar

skal jeg døe? Winth.1.71. PalM.V.22. HC
And.IV.291. *Af Kukkeren jeg vide faaer,

(

Hvormange Kys og Leveaar. smst.X.295.

\\ (Jf- Gøg sp.49P^) om mekanisk (kukkende)
figur i ure (jf. Kukke (r)urj. Kukkeren i

Uhret begyndte sin Vækkersang. Tolderl.

F.III.62. FFaber.VV.22. et Schweizerur
med en Kukker \.DagNyh.'^'^U1920.7.sp.2.

2) (m. henblik paa den klukkende lyd; jf.
Klukkert; dial.) brændevinsflaske ell. -dunk;
klukflaske; kukmand (2). „lad vos ha'

en Helligaftens Taar." — „Du har nok
faaetKukkerenfyldt."Pi21føZ/.D5f.7.K.uk-
ker-ur, et. (jf. Kukker ovf. 1. 37) om de
især i tidligere tid anvendte ure med meka-
nisk (kukkende) figur (jf. Kukke-, Kukkuk-,
Kuk-ur;. Rich.III.ll. -urt, en. [1] ^
(dial.) forsk, gøgeurter, især OrchisL. JTusch.
155. Rostr.Flora.1.86. \\ ogs. om trævlekrone,
Lychnis flos cuculi. Kuk er-: Hempel.Flora.
(1834).12 7. HJager. Blomsterhaven, (overs.

1878).148.
Kukke-ur, et. [1.2.2] (I br.) d. s. s.

Kukkerur. KNordent.JL.1.17.
I. Kukkuk, en. fKukuk. Clitau.PT.

134. Funke.(1801).1.249). flt. -ker. {ænyd.
d. s.; jf. SV. kucku, ty. kuckuck, holl. koe-
koek samt fr. coucou, eng. cuckoo, lat. cu-
culus; af H. Kukkuk, HI. kukkuk; jf I.

Kuk; nu kun dial.) \ kukker (1); gøg (1).

Moth.K384. vÅph.Nath.III.82. *Den hæse
Kukuk er nu ogsaa her tilstede. Clitau.PT.
134. Feilb. || m. tilknytning til II. kukke 2.

(vi krøb) ned i Kahytten og lagde os hver
i sin Køie. Her laae vi nu . . ligesom to
arme Kukukker med erbarmelige Ansig-
ter og saae paa hinsLnden. RudBay.EP.I.
204. H. og jeg sidde ude paa Landstedet
ligesom tvende arme Kukkukker. «ms/.JI.

45. IL Kukkuk, et. ["ku'ku^r, 'ku,ku^,

ku'ku^] (sj. Gukuk. Fleuron.HG.66. Kuku.
Aare8tr.SS.V.192). flt. d. s. (af HL kukkuk

10 ell. af 11. Kuk) om gøgens kukkende lyd.

den fagre, lyse Stemning, som Gøgen
mætter med sine 'K\i)s^\ik.Fleuron.K0.196.
IIL kukkuk, interj. ['ku'ku^', 'ku|ku^,
ku'ku^] {som gentagelse af IIL kuk) gengi-
velse af gøgens kukkende lyd. *I Træets
Bark er Mærke sat,

|
Der fik jeg Kys en

maaneklar Nat, | Kukkuk I faldera! kuk-
kukl HCAnd.X.294. *Hr. Gjøgl hvormange
Aar kan jeg mig vente? —

|
Kukkuk I

20 lød Skovprophetens Svar — Kukkuk!
|

Kukkuk, Kukkuk, (snart korte Kuk, snart
lange)

|
Kukkuk, Kukkuk, vist over tred've

Gange. PalM.(1909).II.267. *„Hvad siger
Gjøgen, Gjøgen fra Skoven?"

|
„Kukuk,

kukuk, kukuk!" NEPetersen. Tusendfryd.
(1888).38. Kukkuk-kasse, en. se Kuk-
kasse, kukkukke, v. [ku'kuga] {til IIL
kukkuk; jf. I. kukke ; sj) d. s. s. I. kukke 1.

*(fugle, som) Kukukker, snadrer, qvækker.
30 Bagges.II.167. Men Pedant, histovre

|
Som

kukukker taktfast rigtig (o: gøgen). Aarestr.

SS.V.141. Kukkuk-ur, et. [I, II ell. HI]
(1. br.) d. s. s. Kukkerur. GFUrsin.OmUhre.
(1843).172. En Dragkiste med et Kukkuk-
uhr. SvLa.HS.68.
Kuk-maud, en. ("Kukke-. JTusch.155.

Feilb.). {til L Kuk, IIL kuk eZZ. L kukke;
nu dial.) 1) kukker (1); gøg (1). Moth.K384.
EPont.Atlas.L618. Kjærbøll.94. *Nu er Sæ-

40 den lang og gul . . | og den sidste Kuk-
mand er forlængst rejst sønderpaa. ^a/c/.

RS.33. *Kukmanden kukker
| og Natter-

galen k\ukkeT.Rørd.GD.226. Feilb. \\ talem.

se ud, som var man faldet fra hø-
gen til kukmanden, se Høg slutn. 2)
d. s. s. Kukker 2. Hun havde en lille „Kuk-
mand" med i Kurven. Og naar hun frøs,

tog hun sig en Slurk Brændevin. Thuborg.
Brødre.(1923).26. Aakj.BT.223.

50 KukS9 en. (alm. skrevet Knx/ flt. -er.

{fra ty. kux, jf. tjekkisk kukus; bjergv.)

lod, andel i et bjergværk. Tvende Kuxer
i det Aardalske Kaaberverk, er til Kiøbs.
Adr.^yil762.sp.l2. *Til Værkets Drift . .

|

Han Patrioter har paa Kuxer invitert
|

Men Tre Aliene alt har indseet hele Sa-
gen,

I
Saa alle Kuxerne af dennem er

optagen. ChrFlensb.DM.il. 45. VSO. IIL
K39L JBaden.FrO.82. M0.I.1332. jf.Sal

60 XI.128.
Kuku, et. se IL Kukkuk. Kukuk,

kukukke ofl., se I. Kukkuk osv.

kukulure, v. se kukkelure.
Kuk-ur, et. {til IIL kuk ell. I. kukke

2.2; 1. br.) d. s. s. Kukkerur. Hendes Tæn-
der skinner. For Ballancens Skyld kom-
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mer en lang rød Tunge undertiden til-

syne og forsvinder som en Gøg i et Kukur.
Buchh.SP.216.

I. Kul, en. se I. Kulle.
II. Kul, en. se III. Kule.
III. Kul, et ell. t en (Roihe.NatVLlTS.

207. jf. LTid.1724.103). [kol] kul. Høysg.
AQ.35.138. U læses som u (i) Kul. sa.Anh.

22. 6e8f./'.-let["kol'9<] flt. d. s., hest. /".-lene

t'kol'ana] {æda. cuU (AM.), sv. kol, no. kuli

(kol), oldn. kol, eng. coal, jf. ty. kohle ; sml.

forkulle, IV. kulle, Kulster)
'

1) en især som brændselsstof anvendt
sort ell. brun (jf.BTunkulJ masse (over-

vejende bestaaenae af kulstof), der fremkom^
mer ved ophedning uden luftens adgang ell.

ufuldstændig forbrænding af organiske stof-

fer (jf. Ben-, Blod-, Dyre-, Kødkul ^" især

(og til ca. 1S50 næsten kun) om træ om-
dannet ad kunstig vej, trækul (nu næsten
kun i forb. som brænde, svie kul (se III.

brænde 8.3, sviej; jf. ogs. Bøge-, Dyste-,
Ege- (VSO. HauchOpperm.Maandb.585.
Aarb.1928.223), Gran- (LTid.1762.155),
Linde-, Pilekul samt Klyne-, Tørvekul),
ell. nu oftest om de som brændselsstof an-
vendte naturlige forekomster som antracit,

brunkul og navnlig stenkul (jf. Kok(e)s-
kul^. 1.1) i al alm.; især som pi. Her er
Manden ude. Mutter, som skal have Penge
for de 8 Tønder Kuli, vi fick i g&SiT.Eolb.

Kandst.1.6. *Kom ikke mine Kul just alt

for nær.
|
Sandt nok, du (o: den mørke

Thusnelda) smittes ei af deres Farve, | Da
du est sort, som de. Oehl.Y.224. om Vin-
teren har (du) seet en Bunke Kul uden-
for en Hørkræmmers Kjelder. Goldschm.
NSU.V1L187. Jeg vilde have antaget dem
for svære Dampere, men de havde ingen
steam oppe; dog det kom maaske af, at

de fyrede med Cinders og ikke med al-

mindelige Kul. Drachm.1.3. 3,5 Td. born-
holmske Kul har samme Brændselsværdi
som 2Td. engelske Stenkul. rrai).*iil.55 7.

I 18. Aarh. brød . . Oberst A. A. S. en Del
Kul (paa Bornholm ).smst. 1 nogle af (stolpe-)

Hullerne indeholdt Fylden . . Kul af Has-
sel, og i et af Hullerne fandtes Bøgekul.
Ovenfor og omkring Nedgravningshul-
1erne var der ligeledes spredtvis Trækul
. . her forekom foruden Eg, Hassel og Bøg
ogsaa Kul af Ask og Und.Aarb.1928.241.
II

(især ^) om skib: fylde (Bardenfl.Søm.
11.206; jf. ogs. II. fylde I.2;, indtage
(D&H.), losse kul ofl.\\(fagl.) i forb. m.
adj., om forsk, sorter. Mellem 270® og 800°
faas (ved ophedning af træ) brunsorte
Kul (Rødkul); disse Kul vindes i langt
større Udbytte end de sorte Kul, som
faas ved over 340''. Sal.^XIV.837. Gasrige
Bagekul kaldes fede (jf. fed sp.843^^) Kul,
gasfattige Bagekul halvfede Kul, gas-
fattige Sinter- og Sandkul magre Kul.
smst.XXII.260.

\\ talem. (jf. ogs. u. bet. l.s}.
kong kul, se I. Konge 6.1. (nu næppe
br.:) Det er ondt (o: vanskeligt, dyrt) at

kjøbe Kul af Smeden, Korn . . af Bage-
ren, Kjød af Katten, Pølse af Hunden (0:

fordi de selv vil beholde det). Mau.4732.
Sjælden faar man Kul fra Smeden og
Traad fra Skrædderen igjen. smst.8646.
NvHaven.Orth.98 (jf. Feilb.lll.401a^^). \\

brænde til kul olgn., (l.br.) omdanne(s)
ved forbrænding, især saaledes, at materia-
let forkuller. Holb.Berg.283. For at en ny-

10 født Kalv ikke skal „begi'e sig** (dø),

skiærer man en Spaan af en Hiørnestolpe
i Kalvehuset og brænder den til Kul, hvil-

ket da blandes i den Drik, man giver
Kalven. Thiele.IlI.58. jf. : Paa mange stæ-
der er skoven afbrændt, heele 100 træer
ere svedne, og andre staaer i Kuli. Jac
Bircherod. É. 31. \\ i ent. som koll. ell. som
stofbetegnelse. Det var nok saa tienligt, i

Steden for at consulere en Guldmager, at

20 have Bud efter en Vasker-Kone, der kunde
tage Kullet (0: kulstøvet, soden) og Skar-
net af Herrens Ansigt. Holb.Arab.5sc. Kul-
let er et fast, meget tørt, sort, skiørt .

.

Legeme. vAph.Chym.II.258. *En Mundfuld
Luft I — Her snøres Struben til.

|
Kun

Smedebælgen aander; Kullet flammer,
|

Og lyser op den snevre Esses Kammer.
Drachm.I.149. en Sang, som jeg i min
Barndom hørte Kulsvierne synge: *Vi Kul-

30 svierdrenge, vi Kulsvierdrenge,
|
vi ar-

bejder haardt i det sorte Kul. NordsjællF.

V.203. m. ubest. art.; vist kun (jf. II. en I8.2J

i 2. sammenligningsled. *denne Bygning er

gammel og graa;
|
Der staaer det Skram-

mel og ryger som etYLvl.Heib.Poet.YIII.
176. især i forb. (saa) sort som et kul, se

u. bet. 1.3. 1.2) især i flt., om enkelte stykker

af massen (i alm.: et stykke, nogle styk-

ker kul, kulstykke olgn.); ogs. (nu især
40 dial.) om stykker af brændbart mate-

riale, der er ell. har været i brand; em-
mer ell. (især) gløder. Moth.K384. Hent
mig et Kul fra ATneTi.Oehl.0S.233. Grundtv.
PS. Y.287. *Man saae et sortbrændt Hul,

|

hvor Diamanten laa. Den var — et Kul.
Drachm.GG.71. Man fyrede . . dengang
paa Lokomotivet med Brænde, og som
Følge deraf fløj smaa brændende Kul
uophørligt ind ad aabne Vinduer og Døre.

50 LuisBramsen.0.159. EHHagerup.48.51. \\

om kulspidserne, -stængerne i en bue-

lampe olgn. Det øverste Kul er i Forbin-
delse med den positive, det nederste med
den negative Ledning. SaUYII.25. || i alm.

spr næsten kun i forb. som gloende ell.

(nu især) glødende ( Christ.Kemi.lll) kul.
hagel, og gloende kul (1871: Hagel og
G\øder).Ps.l8.13(Chr.YI). Ørst.IX.lO. MO.
udbrændte (D&H. jf.HCAnd.YII.62),

60udslukte (YSO. Larsen.) ell. (nu næppe
br.) døde (YSO.) kul. t.3) i sammenlig-
ninger ell. billedl., især m. henblik paa stof-

fets varmeevne ell. dets sorte farve, hans
sorte Øjne glødede som Kul, der er ved
at slukkes.JPJac.il.585. Gyvelens gloende
Kul. ACLars.S.245. hvide kul, se u. U.
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hvid 3.
II
sort som kul ell. (jf. II. en 18.2>

som et kul (KomGrønneg.II.140. HCAnd.
VI.23.YII.52. Børnerim.I1.8), meget sort

ell. mørk; kulsort. *Sort som Kul var Haa-
ret. Heib.Dv.63. Noget derefter blev Him-
len saa sort som Kul. Hauch.V.115. Schand.
F.527. Feilb.IIL467.

\\ (jf. bet. 3; sj.) i forb.

w. Kridt, i farvesymbolsk anv. (jf. sort og
hvidt u. sort^. *I hvert et Kul er noget
Kviåt. Bagges. II. 256. *Her er Alt selv-

stændigt og frit,
I

Ingen Forskjel paa
Kul eller Kiidt Heib. Poet. X.219. || talem.

t et gloende kul tænder et andet, et slet

menneske fordærver andre. Moth.K384. VSO.
samle (sanke) gloende kul paa ens
hoved, se gloende l.i. jf. (sj.): løvrigt
sankede Grevinde Danner senere Kul paa
hans Boveå. Mantzius. MF. 101. f gribe
(Moth.K384) ell. samle kul olgn. (æm

skrevet Coulance. Meyer.*(1863).179. Meyer.^
209). {jf. ty. kulanz; dannet i nyere tid m.
fr. endelse af kulant; især Y) til kulant
2: imødekommenhed, optræden uden
smaalighed (i forretningssager, økonomiske
mellemværender). Meyer.* (1863). 152. Der
øves . . med Hensyn til Regulering af
Brandskader overordentlig megen Ku-
lance fra Selskabernes Side. Pol.^^/iol910.6.

10 Knl-and, en. [I.3] [^ stor, mørkfarvet
dykand: sortand, Oedemia nigra L. Kjær-
bøll.678. DanmFauna.KXIli.149.
kulant, adj. [ku'lan'd ell. (nu sj.) m.

fr. udtale] (tidligere ofte m. fr. form coulant.
JBaden.FrO.78. jf. Meyer.^209). {ty. kulant

;

fra fr. coulant, egl. præs. part. af couler,

ftyde, løbe, af ^ai. colare; .;/. Kulisse samt
Kulance) 1) (nu næppe br.) om udtryks-
maade olgn.: flydende; utvungen. JBa-

d. s. (Kalk.IV.722); efter lat. carbonem pro 20 den.FrO.78. Meyer.^209. 2) (især y) imøde
thesauro invenire) vælge noget værdiløst (i

st. f. det værdifulde); vælge det urette. *du
gick rett i vall (o : valgte det rette), og sam-
led icke Knl.Sort.PSkan.90. Hun gåer så
lenge i val, indtil hun griber 'knl. Moth.
K384. VSO. jf: I de fleeste jordiske Ting
finder man (efter Ordsproget) Kul for
Liggendefæ. Søysg.S.273.

2) (1. br.) grundstof, som er hovedbestand

kommende; tjenstvillig; især om forret-

ningsmand: høflig og forekommende
over for sine kunder; ikke smaalig ell.

nøjeregnende i økonomiske mellemværen-
der over for kunder ell. undergivne. Meyer.

^

124. med samme kolde Stemme sagde
hun: — Og naar skal De have Pengene?— Aa, Deres Naade — forstaar sig — en
Dags Tid kan man altid vente. Siger vi

delen af kul (1); kulstof (1). VSO. Luft- 30 i Morgen? Man er altid „kulant". -Baw^,

arter og Kul . . de Grundstoffer, hvoraf
de levende Væsener bestaar. Christ.Kemi.6.

3) (fagl) trækul brugt som, tegnemate-
riale; især: fint, blødt trækul, der i pinde-
form bruges til tegning; tegnekul. Mau.
7935. Et Fresko-Maleri . . paa Køkken-
væggen, ridset med Kul. PM0ll.II.l8. Han
tegnede med Blyant . . med Kridt, med
Kul. Drachm.VIII.33. D&H. jf: Med Kul

SE.54. „De skal ha'e Vognen .. for 400 Kro-
ner" . . „Det maa man sige. De er skam
en kulant Mand, Hr. Proprietær." ^C^n-
stians.MR.107. han er jo en meget dygtig
Mand. Orden, Disciplin, kulant overfor
Kunderne. PLevin.DO.179. Hage.^556.
Knl-arbejder, en. arbejder, som er

beskæftiget med ladning, losning af kul (jf.
drager, -langer, -lemper, -sjover^; ogs.:

og Kridt. Drachm.(bogiitel.l872 ).
\\ f om et éH arbejder i kulgrube. Drachm.1.19. AndNx

enkelt stykke. *Hun vidste med et Kuli at

ridse og at tegne. Helt. Poet.63. Maleren
ridser med et Kul paa Yæggen. Bredahl.
1.196.

Kul-, i ssgr. ['kol-] ell. i nogle (dobbelt)-

ssgr., der stammer fra kemisk ell. mineral,
fagspr., m. hovedtryk paa 2. ssg.-led [kol-]

(se Kul-brinte, -jærnsten, -oversur, -sand-
sten j. (nu næppe br. udenfor dial. (jf. Esp.

PE.ni.65. BerlTid.^^l^l928.Aft.2.sp.2. -be-
sparer, en. kulbesparende ovn. Tekn
MarO. -billede, et. 1) billede, kopieret

efter en særlig fotografisk metode (kulfoto-

grafi). S&B. VortHj.1111.143. PapirL.258.
2) [3] billede, tegnet med kul; kultegning.

D&H. -blaa, adj. {oldn. kolblår; sj. uden-
for dial.) kulsort (Feilb.) ell. af en meget
mørk, blaa farve. *skumhvid hæver sig

(u. KoUaranj. OrdbS.(bornh.)) Kulle-, se 50 Poseidons Hest
|
med løftet Bringe mod

I.Kulbrænde, -brænder, -kurv, -svier, -ved,

jf. ogs. u. Kulmule^, til III. Kul (især i bet. 1)
og oftest m. bet. „stenkul(8)-"; af de mange
ssgr. kan (foruden de ndf.paa alfabetiskplads
anførte) nævnes: Kul-affald, -aske, -baal,

-beholdning, -besparelse, -boring, -bunke,
-damper, -depot, -egn, -elevator, -fartøj,

-fattig, -fyldning,-grosserer, -handel, -hand-
ler, -import(ør), -In-an, -ladning, -last, -los-

ning, -oplag, -rig, -skur, -told || ofte i forb.
m. Koks- (itul- og Koks-forretning osv.),

se Kok(e)s-. -a^tig;. adj. (jf. II. kullet
3; 1. br.). Mohr&Nisscn.Ty.-Da. Ordbog. II.

(1904).63f.
Kulance, en. [ku'larisa] (sj. Kulans

[ku'lan's] Aller. III. 393. — tidligere ogs.

den kulblaa Nat. HSeedorf.HV.64. sa.(Nat
Tid.^*/iol926.Aft.2.sp.4). -blandet, part.

adj. kulholdig. VSO. MO. HenryPet.Vogn-
fundene iDejbjerg.(1888).42. Brandtomten
fremtraadte straks under Pløjelaget, idet

den viste sig som et Lag af aske- og kul-
blandet Jord. Aarb. 1928. 219. -blende,
en. {efter ty. kohlenblende; mineral., 1. br.)

antracit. Gjel.R.136. VareL.H56. -bonde,
60 en. (nu næppe br.) bonde, der (især) lever

af kulsvidning. VSO. -brinte, en ell.

t et (Ørst.E.24). [2] [kulibrenrZa] (kem.)

forbindelse af kul og brint (jf. -vandstof^.
Ørst.E.24. OpfB.^VI.330. Kautsjuk, Gut-
taperka og Balata er Kulbrinter. Suenson.
B. 11.63. let kulbrinte, sumpgas (me-
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tan). Christ Kemi. 157. tung kulbrinte,
især om acetylen ell. ætylen. smst.lOO. -brin-
te-gasi, en. (jf. -vandstof-gas; kern., nu
sj.) sumpgas (metan). S&B. D&H. -brnd,
et. (jf. -brækkeri, -grube, -mine, -værk;
bjergv.) sted, hvor kul brydes. VSO. Sal.'^

IV.121. -brydning:, en. ^j/.-brud, -bræk-
keri; bjergv.). OpfB.UII.108. Kulbrydning
af et 2-4 Fod mægtigt BrunkuUag ved
Silkeborg. i^re»n.DiV^.^5. f -brækkeri,
et. fZ. s. s. -brud. Cit.l782.(NaturensV.1921.

240). I. -brænde, et. (nu næppe br.)d.s.s.

-træ 1. Kullebrænde. Fhy8Bibl.XIX.164.
II. -brænde, v. (nu næppe br.) brænde til

trækul. Cit.l711.(M0.). jT. Kulbrænden.
Fleischer.S.510. -brænder, en. (f Kulle-.

Holb.HP.I.l). {ænyd. kulbrender(e), glda.

kulebrændheræ; nu 1. br.) kulsvier. Wing.
Curt. 96. Holb. DH. II. 98. Oehl. V. 222.
ForstO. -brænderi, et. 1) (nu næppe
br.) kulbrænding. LTid.1759.150. Fleischer.

8.526. 2) (fagl.) sted, hvor kulbrænding

foregaar. Moth.K385. Langebek.Lex.K365a.
Trap.'^I.lSl. -brænding, en. (fagl.) frem-
stilling af trækul; kulsvidning (jf. -bræn-
deri 1, -tilvirkning^. JBeckmann.Technolo-
gie. (overs. 1798). 407. Trap.U.103. Nord-
sjællF.V.204. ||

(sj.) fremstilling af benkul.

D&H. -bunker, en. ^ særskilt beholder

i dampskib til bunkerkul; bunker; kulkasse{2).

AKohl.MP.I.138. KuskJens.Søm..266.

CP knlbutere, v. [kylby"te-'ra] (sj. kol-

botere. Leth.(1800).76). -ede. {fra fr.aul-

buter; af cul, bagdel, og buter, snuble; jf.
I. Kolbøtte samt IL Kobolt; 1. br.) styrte,

falde hovedkulds; ogs.: slaa kolbøtie(r).

*hvad vil du usle Kree,
|
Som for kort

Tid var at see
|
Sulten, pialted, saa bra-

vere,
I

Fordi du er klavret op
|
Endelig

paa Ærens Top;
|
Du kand snarlig cul-

butere. Clitau.PT.56. (hornuglen) slynger
(maaren) fra sig . . I en langstrakt Bue
ser hun hans sorte Rovdyrkrop, piskende
rundt om sin Svans, kulbutere gennem
Luften. Fleuron.DTN.196. Herved har Fly-
vebaaden . . faaet Stævnen knust og er
selv kulbutteret forover. NatTid.^^U1918.
M.3.sp.5.

Knl-bækken, et. 1) [I.2] (især for-
æld.) fyrbækken (jf. -pande, -pottej. Lægen,
reg. Hauch.III.150. AndNx.S.174. 2) (jf.
Bækken 2.2; geol. ell. geogr.) aflejring, hvor
kullagene ligger højest langs omraadets rande;
ogs.: bækkenformet landomraade med mange
kullag. SaVXIV.838. jf: Saar-Kulbække-
net (i Saar-distriktet i Tyskland). SaUXX.
735. -bænk, en. spec. (jærnb.): bænk
langs et spor til opstilling af spande med kul
til lokomotiver. DSB.Banebygn.lOO.
Knibette, en. se I. Kolbøtte.
1. Kuld, en. se 1. Kulle.
IL Kald, en. se 1. Kulde.
IIL H.nld, et ell. (nu kun dial.) en (Moth.

K384. NvHaven.Orth.98. Aakj.RS.79. Esp.
§114.1. OrdbS.(Falster). jf. Feilb.). [kul']

0*2/. Kold. Blich.(1920).XVL91. jf. Feilb.).

flt. d.s. ell. (dial.) -e (Moth.K384. 0rdb8.(Fyn,
Falster), jf. Feilb.). (æda. kol(dær), kul(dær)
(^Brøndum-Nielsen.G 0.1.103), run. kolln, sv.

koU (fsv. kulder, kolder^, no. kuli; maaske
besl. m. no. dial. kuld, lag af æg i en rede;

jf. IIL kulde)
1) (nu 1. br. i rigsspr.) børn af samme

æa te skab, især i modsætn. til (en af) for-
ældrenes børn af tidligere ell. senere ægte-

10 skaber. Moth.K236. Hun ægtede en Enke-
mand og gik ind til 3 Kuld Børn. VSO.
I vil faa Livsarvinger i tvende Kuld. JP
Jac.1.142. D&H. i forb. m. ordenstal: han
er af den første kuld børn, og hun er af

den sidste kuld. NvHaven.Orth.98. VSO.
MDL.290. Hendes Fader (havde) snydt
hende for hendes store Arv til Fordel for

sine Børn af andet Kuld. Schand.IF.14. || i

videre anv., uden tanke paa et modsætnings-
20 forhold, om et ægtepars hele børneflok.

PMøll.1.81. I Præsteboligen opvoksede
snart et Kuld af Sønner og Døtre. Brandes.
III.482. Drachm:PT.19.

2) (især landbr. ell.jæg.) afkom af dyr,
yngel, som er født (m. h. t. fugle: ud-
ruget) paa een gang. *En Soe var
Moder til et talriigt Kuld af Grise (nu:
kuld grise). Storm.D.(1832).350. et Kuld
unge, flyvefærdige Vildænder. Blich.I.

30 XXXV. Kyllingerne (hos agerhønsene) er
stærke (fuldvoxne). Kuldene gjerne paa
en 12-14 Stykker. Bogan.1.9. et Kuld Kil-
linger. EMichXM.2. de af Husdyrene, som
føde flere Unger i „Kuldet«. Sal.UX.269.

jf.: (han) levede ene ude i Ørkenen i Sel-

skab med et Ulvekuld. Pow^.i^.J.^77.

3) (især dial.) antal æg, som (er lagt af
samme hun og) udklækkes samtidig; især

om fugleæg : En kul eg. 10 eller 12 eg. Moth.^

40 K405. a var oppe paa Hjaldet at ride Hø
ned . . Saa var der et Kuld Æg i Høet.
Aakj.VB.122. sa.RS.79. Feilb. Det er ikke
sjældent, at flere Strudshunner lægger
Æg i samme Rede, men (det sker) hyp-
pigt, at en Del af Æggene nedtrampes,
og af Reder med flere Kuld Æg udruges
derfor kun et Mindretal af de mange Æg.
Brehm.DL.^II3.11. Indsamlingen af (edder-

fugle-)J)vin foregaar . . paa den Maade, at

50 man under Rugningen borttager baade
Æg og Dun, hvorefter Hunnen lægger et

nyt Kuld.swsi.65. jf MDL.290 (u. Kold,
Koldej.

II (1. br.). Hen paa Sommeren læg-
ger Snogen Æg. Der kan være 16-30 Stkr.

i samme Kuld. Frem.DN.564.
4) G) overf. anv. af bet. l(-3); især som

betegnelse for samtidig levende og sammen
virkende personer : generation; slægt; ogs.:

flok; skare. *For hvert Kuld af Christne
60 Fædre

|
Tak, vor Fader over Skyl Grundtv.

SS.1.55. *Hver Sjæl af de levendes Kuld.
sa.PS. V.208. *Er Dannerkongens Mænd et

saa daarligt Kuld, |
At de tænke, hver for-

nem Jomfru er dem huld?Hrz.VI.126. Efter

disse Skribenter følger . . et andet Kuld
af samfundsbevarende Forfattere. Bran-
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desJV.lSO. JVJens.Di.44. jf.: I 1840erne,
da disse talstærke Fødselskuld var naaet
frem til voksen Alder, syntes Tyskland at

være paa Grænsen af Overbefolkning.
AdJensen&MKoefoed.Befolkningsforholdene i

detl9.Aarh.(1919).17. \\ om andre levende væ-
sener; især om flok af dyr. *I Bjerget
Troldenes Flok du saae,

|
— Et hæsligt

Kuld, men flittige SmsiSi.Heib.Poet.II.37.

*Er det en Hjord? et mægtigt Kuld,
|
Iført

sin Pragt, den hvide må?Winth.V.217.

jf. : *Af Fugtighed fuld
|
er Agerens Muld,

|

nu grønnes af Spirer et lovende Kuld.
Schand.SD.35.

||
(sj.) om ting: sammenhø-

rende række ell. gruppe, (i brunsttiden)

hænder det stundom, at tre, fire Hanræve
ligge for en Tæve i eet Kold Grave. Blich.

(1920).XVI.91. Jorderne bestod . . af et

Kuld lermuldede Bakker. Pont.F.1.76.

5) i forb.som lyse i kuld og køn ^f
i køn og kuld. DL.5—2—70) (æda. liusæ
i kyn oe i koU, i koU oe i kyn (DGL.II.
57), jf. swæræ fran kol oc fran arf, takæ
i kyn samt run. koU ok frælsi; sml. oldn.

ættlei9a; til bet. 1, egl: optage bl. sine børn
(koU) og i sin slægt (kyn)

||
jur.) lovforme-

ligt vedkende sig et slegfredbarn (et af en
som ugift avlet barn) og derved give det ægte-

barns ret; kuldlyse; legitimere. DL.5—2
—70. Hrz.XIV.162. Brandes.IV.102. overf.:

anerkende; godkende. ADJørg.JE.60. Orak-
let har lyst den (ældre græske tænkning) i

Kuld og Kør. ABDrachm. AH. 54. (sj.:)

•længe leve han,
|
Frederik, vor Frodes

Eftermand,
| Lyst i Kuld som Fredegod

den anden! Grundtv.PS.VII.17.\\ (sj.) i vi-

dere anv.: slægtskab; herkomst. *saa er
Syndens Maade fuld, | Da agtes aldrig paa
Stand Alder Kiøn og Viu\å. Brors. 319.
Bygmesteren selv var af ringe Kuld,
men af adelig B.u\±HCAnd.Vfl.l3.

IV. -kuld, se i-, omkuld (og I. Kullej.
Kuld-, i ssgr. ['kul-] 1) (ogs. Kulde-, se

kuld-frossen, -sejl, J/". Kuldesotj. til II.Kuld
(I. Kulde) ; kun i faa tilfælde, se kuld-fros-
sen, -sejl, -skær, I. -slaa, -slag, jf. ogs. u.

Kuldesot. 2) til III. Kuld; se kuldlyse. 3)

{jf. oldn. kollvarpa, -verpa) til IV. -kuld
(sml. I. KuUe^; se kuld-kaste, -sejle, II. -slaa,

-styrte, jf. ogs. kuldgrave (u. kulegravej.

Kul-danip, en. spec. (nu 1. br.) om de
ved ufuldstændig forbrænding af kul dannede,
giftige luftarter : kulilte ; kulos (jf. -dunst^.
LTid.1754.61. Hauch.III.431. OBloch.D.^I.
233. jf.: De saakaldte Kuldampfor-
giftninger hidrører fra Kulilte. Christ.

Kemi.lll.
Knldbette, en. se I. Kolbøtte.
I. Kulde, en. ['kula] (uden for dial. nu

især poet. ell. arkais. Kuld [kul'] (Høysg.Anh.
22). Ps.l47.17(Chr.VI; 1871: Kulde). Helt.
Poet.9. Holb.DH.II.97. 8a.Ep.II.359 (men
ogs. Kulde. smst. I V. 59). Høysg. S. 1 7. 106.
Bagge8.1.205. Oehl.F.47. Ørst.ChemPhys.l9.
PMøllJ.198. JPJac.(1924).I.122. Rør'dJH
1.14. Zakmels.Fort.94. Gravl.0en.166. sa.

BB.8. jf. MDL. Feilb. Thorsen.13.59. OrdbS.
(fynsk, falstersk). SjællBond.178 ; Moth.K
240, Gram.Nucleus.20.483, VSO., MO. har
begge former; sml. ogs.: „Kuld . . høres endnu
i talesproget.** Kalk.II.655. „Kuld . . gldgs.
og da^l. Tale.** DÆH.;. flt. (i bet. 2; dial.)

d. s. (jf. Feilb. samt: for Natte Kuldenes
sky]d. LTid.1754.359). {æda.kuidæ (Harp.
Kr.37.57ofl.),fsv., no. kulde, oldn. kuldi, m.,

10 wn<. kulde, /.; besl.m. II. kold, III. Kule,
II. Kuling, køle; sml. II. kulde, IL kuldet

||

m.h.t. Kuld, æda. kuld (Harp.Kr.29.127),
sml. bornh. kjyjU, f. (Esp.167), ænyd. kyld,
SV. kold (fsv. kyld, f.), no. dial. kjøld, kyld)

1) (jf. II. kold l.i) om det forhold, at et

legeme kun har en ringe grad af ell.

mangler varme; lav varmegrad; især

om en saa lav varmegrad i forhold til det

menneskelige (dyriske) legemes normale tem-
20 peratur, at den opfattes af følesansen , ell.

(jf. bet. 2) virker ubehageligt, skadeligt paa
organismen. Luftens skarpe Kuld. Holb.Ep.
11.359. Jernets Kulde. VSO. Marmorets
Kulde. D&H. Naar (kulsyres7ie) afgiver
sin Kulde til den omgivende Luft, gaar
den straks over i Luftform. ^cWTta.^/g
1928.Aft.6.sp.l. slaa kulden af noget,
(nu næppe br.) kuldslaa (LI). YSO.(u. Kuld-
slaaer 1). jf. (vist norskhed) : Lade Kulden

30 slaae lidt af Vandet. vAph.(1764). i sa. bet.

(dial.): kyse kulden af, se u. kyse
||

især abs., om det forhold, at luften er
kold: kold luft; koldt vejr. (ofte i forb.

m. ord som Hede, Varmej. de ere henka-
stede for Heden om Dagen og Kulden om
Natten (Chr.VI: nattens kuld;. -ear.^.^5.

om Natten paakom saadan Kuld, at Ski-
bene bleve indii0sne.Holb.DH.II.97. *Gid
ingen troløs Kuld din dyre Sæd fortære!

40 Bull.(SkVid.IX.144). *Det er saa koldt der-
ude,

I

Jeg er saa stiv af Kuld. Oehl.L.1.46.

*Er alt Vinterens Kuld jaget mod Nord-
polens lis. Heib.Poet.VIlI.267 (jf. Vinter-
kulde;. lide af Kuld, Sult eller egenlig
Nød. Gylb.III.120. Der gik nu den lille

Pige paa de nøgne, smaa Fødder, der vare
røde og blaae af Kulde. HCAnd.VI.36.
„Agern giver Tælle paa Nyrerne," sagde
jeg .. han svarede, et formeligt Jæger-

so svar: „Ja, og saa kan Dyrene taale Kuld'"

!

Fleuron.S.128. luk døren, der kommer saa
meget kulde ind

j
en haard, streng kulde

\

kulden bider olgn., bidende kulde,
se 1. bide 4.i. || om temperaturer under
vands frysepunkt; især i forb. m. Grad (1.6.8).

Nogle Grader (nu oftest: gradersj Kuld
eUer Yaime.Høysg.S.17. I Midten af

Sjælland er Middeltemperaturen (i ja-
nuar) ^/i Grads Kulde, medens den ved

60 Kysterne holder sig ved Frysepunktet.
Frem. DN. 175. W"" Kulde. D&H. \\ efter

præp. i. staa op i Kulde (o : i et koldt væ-
relse). D&H. især (dagl.) i best. f. : sidde i

kulden. Moth.S160. Gaae ikke ud i Kulden.
VSO. sætte noget i Kulden (o: i et koldt

værelse). VSO. MO. U (dannet efter Varmen,



669 Kalde Knldedød 670

troperne; 1. br.) i hest. f.: polaregnene.
Sejladsen paa Kulden og paa Varmen.
DanmarUsSøfart og Søhandel.!.(1919).452.

2) (jf. II. kold l.s) fornemmelse i det men-
neskelige legeme, fremkaldt af stærk afkøling,

barsk vejr olgn.; ogs. om lignende tilstand p.

gr. af sygdom, skræk osv.' 2.1) i egl. bet.; i

olm. spr. især i forb. som gyse, ryste, skælve
af kulde, (hunden) er afsaadan fornemme
Naturel, at den . . skielver af Kuld end-
ogsaa udi Augusti Maaned. Holb.Mel.1.2.

*Snart Tænderne klappred af Kuld i min
Mund,

I

Snart svedte jeg Angestens Sved.
Wilst.B.IlI.l. nu er jeg gjennemisnet af

Rædselens Kulde. Schand.IF.107. Bang.
GH.63.

II
i videre anv., om vedvarende syge-

lig tilstand; ogs. (dial.) om forkølelse (snue,

hoste); især i forb. som faa, tage kulde,
„hoste og snue". Moth.K240. Jeg har faaet

saa megen Kulde i Kroppen, at jeg er
ganske syg. 750. MDL. JPJac.(1924).L
167. Han fulgte med sin Hustru ind og
saa til Barnet. „Aah, du kan tro, det er
bare lidt Kuld, det gaar snart over.** Zak
Niels.Fort.94. Et vaadt og ruskende Aar
stod Lars i Tørvegravene og tog Kuld.
JVJens.HF.27. Feilb. SjællBond.178. OrdbS.
(Fyn, Loll.-Falster).

|| (jf. Feberkulde samt
kold sp. 1030^^; især dial.) om kuldefornem-
melser, -rystelser under feber (koldfeber). Melt.

Poet.9. Alle Febrer begynde med en Kuld.
Agerbech.FL.56. jf. :

*Vi (o : Fenja og Menja)
maler dig Sol, Maane og Stjærner løbske
om Jorden . . Vi maler dig Sommer og
Vinter som Feber; Hede skal flyve paa
dig og vige igen for Kulde. JVJens.Di.l3.

(jf. den kolde u. II. kold 1.5, Kolden (u.

Kolde j; nu sj.) i best. f.: kulden tager ham.
Moth.K240. 1 Feberanfaldene selv ere just

ikke Mange bortdøde; men da kom Døden
stedse under KvLlden. Hygæa. (1827). 184.
faa Heden efter Kulden. -S^Æ^. D&H.

\\

(l.br.)om dødskulde; jf.: *Livets Varme,
seirende

|
over Dødens Kulde, | Priser

ham, som straalende
| reiste sig af Mulde.

Grundtv.SS.L462. 2.2) (dagl ell. (især) dial.)

om sygelige forandringer i (huden paa) en
legemsdel p. gr. af stærk afkøling; frost
(4.1); hævelse i huden (frostknuder). Kuld
eller Frost i Næglene eller Fingrene. vA;)/i.

(1759). Han har store Knuder og Huller
i Haanden af Kulde. Levin. jf. bet. 2.i: Mod-
stræbende lod hun (o: en barselkvinde) sig
hjælpe N. N.s store Kørekappe paa — for
at Brysterne ikke skulde tage Kulde som
let kunde sætte sig fast som Kræft. And
Nx.DM.IV.29. især om betændelse i saar
(koldbrand): der er gaaet Kulde i Saaret.
Levin. Feilb. OrdbS.(sjæll.).

3) (jf. 11. kold 2.1-2; især Gj; overf. anv.
af bet. 1 (og 2). 3.1) (jf II. kold 2.i; mangel
paa varme følelser ell. deltagelse; ufølsom-
hed; ukærlighed; uvenlighed; ogs. om
udslag heraf i optræden. *Utaalelig er denne
Kuld;

I
Han sikkert er en Anden huld.

Oehl.F.47. *AkI nu føler jeg tilfulde
| Hjer-

tets Haardhed, Hjertets Kuldel Grundtv.
SS.I.455. ikke at ville kjende sin Ven .

.

at begegne ham med Kulde, ja endog
med Foragt. Beib.Poet.I.149. Imod Dron-
ningen skal Monrad have viist megen
Kulde. Krieger.D.III.334. Verdenshist.V.38.

3.2) (jf. II. kold 2.2; nu 1. br.) evne til at

handle roligt og behersket; koldblodig ro;
behersket optræden. FrSneed.L493.*MeÅ

10 Sindighed og Kulde | Kan Spillet vindes.
Oehl.IV.163. *Een, hvis store Fortreffelig-
hed

I

Dig bringer moxen udaf den Kulde,
|

En Dommer (o : kritiker) altid bevare skul-
de. Blich.(1920).VI.123. Schand.IF.170.

II. kulde, V. [ikuld] -ede. {til 1. Kulde;

jf. 1. kuldet, forkuld(r)e, gennemkulde samt
bornh. kjyjUa, kuldslaa) 1) (sj.) upers. : blive
kold(t), kølig(t); overf.: han havde For-
nemmelsen af, at smaa Kildevæld rislede

20 frem i hans Indre . . men som Kildernes
Strømme er isnende kolde, saaledes kul-
dede det ogsaa i ham. Gløden svandt, og
han følte atter med Sikkerhed, at han be-
herskede sig overfor hende. KarlChristen-
sen.StærkeMagter.(1907).40. 2) f „kaldes
det, når småe børn gyser.'* Moth.K241.

III. \ kulde, V. {til III. Kuld; jf. dial.

tvekolle, -kolde, om gaas: udruge to hold
gæslinger om aaret. Junge.410. Thorsen.185;

30 sml. ogs. (til III. Kuld 4:?): Kulde . . at føre
i hbh.Moth.K236) til III. Kuld: optage i

et kuld; lyse i kuld (III.5) og køn. bil-

ledl: Aristoteles udgav noget blant sine
Skrifter, som hans Disciple ikke egentlig
vidste, hvorhen de skulde føre. Ærbødig-
hed for saa stor en Lærere . . kom dem til

at bevare alt, hvad hans Pen havde ned-
skrevet, som en Helligdom; men Barnet
skulde have Navn med sine Sydskende,

^førend det kunde kules i Familien, (de)
kaldte disse Sager . . Metaphysiske. Eilsch.

PhilBrev.141.
Kulde-, i ssgr. afl. Kulde (jf. Kuld- 1);

især (hvor intet andet bemærkes ndf.) af I.

Kulde 1. -anfald, et. [I.2.i] (jf. -gys
osv.; 1. br.). D&H. Saaby.'' O -blaa, adj.

1) om himlens farve i koldt vejr. hvor Sky-
erne var kuldeblaa den Bag. JakKnu.G.
208. GyrLemche.T.1.35. 2) om huden: blaa-

ligbleg p. gr. af kulde. Hendes Tænder
klaprer under Paaklædningen— hun føler

sig kuldeblaa over det hele. PoU^kl925.7.
sp.3. -blanding, en. (fys.) blanding af
forsk, stoffer (fx. kogsalt og sne), der ved
deres indvirkning paa hinanden frembringer
kulde. OpfB.^VIII.383. Christians.Fys.669.

-balg;e, en. 1) (især meteorol.) zone afmeget
lav temperatur, stærk kulde, der bevæger sig

hen over jordoverfladen (jf. Hede-, Varme-
60 bølge;. BerlTid.^'U1908.Aft.3.sp.l. Scheller.

MarO. 2) [2] (sj.) hurtigt opstaaende og for-

svindende kuldefornemmelse, der løb Kulde-
bølger op og ned over hans Ryg. AndNx.
PE.IIL317. -dvale, en. (bot.) tilstand

hos planter, hvor livsprocesserne er standset

p. gr. af kulde. Warm.Bot.653. -dod, en.

50
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II
spec. (hot.) : en plantes død p. gr. af kulde

(frost). LandhO.II.270. -fasit, adj. (hot.

ell. landhr.) om plante: som ikke (let) lader

sig paavirke af temperaturfald; som taaler

(stærk) kulde; haardfør. kuldefaste eller

sygdorasfasteKornsorter.iV^a<MrewsFJ9i7J.
-fornemmelse, en. [1.2] (jf. -følelsej.

Drachm.F.1.509. Feberen indledes i Reg-
len ved Kuldefornemmelser, Kuldegys-
ninger, stigende til Kulderystelse. Panum.
203. -frossen, part. adj. se kuldfrossen.
-følelse, en. [1.2] (jf. -fornemmelsej.

OBloch.D.^I.Wé. -grad, en. (termometer)-

grad under frysepunktet; ogs., især i flt., om
temperatur under frysepunktet. VSO. Det
var en høj, klar Martsdag, Luften havde
adskillige Kuldegrader. Schand.F.475. Den
højeste Kuldegrad, der er iagttaget i Kjø-
benhavn . . er -v- 26.0°. Frem.DN.180. -gys,
et. [1.2] gys (1.3) p. gr. af skræk, kulde-

fornemmelse osv. (jf. -gysen, -gysningj.
*Som let vort Legem gyser

|
I Sommer-

Morgengry . .
I

Saa er, med Livets Lys,
|

Vort sidste Kulde-Gys. Grundtv.SS.IV.385.
der gik et Kuldegys gjennem ham, men
han var deilig varm, sagde ha.n. HCAnd.
IV.193. Jeg faaer Kuldegys . . naar jeg
tænker derpaa. smst. VIII. 90. (hilledl.:)

Sc^ancZ.ZJD.i 77.Kristendommen blev Stats-

kirke . . Det var Oldtidens sidste Kulde-
gys; dens Tid var omme. TroelsL.XIII.118.
-gyse, V. [1.2] {dannet til -gys(en), -gys-
ning; sj.) gyse, skælve af kulde. MLorentzen.
Hverdagen.(1927).51. j| i præs. part. som adj.

Tilsk.1905.15. -&:ysen, en. [1.2] (jf. -gys,
•gysning samt Koldegysen; nu 1. hr.).VSO.
D&R. -gysning, en. [L2] (jf. -gys, -gy-

ielte anfald af gyit

af kulde, skræk osv. PhysBihl.Ill.94. Der
sen) især om enkelte anfald af gysen p. gr.

gik ligesom en Kuldegysning henover
hans ÅiLSigt.ThomLa.AE..191. *saa faar
man Kuldegysning i sin Ryg, I naar Ord
som Romantik og Realisme

| man træffer
paa i Tale og paa Tryk. Schand.SD.xx.
Panum. 203 (se u. -fornemmelse), -ma-
skine, en. mekanisk apparat, hvormed
et stof kan afkøles; kølemaskine (jf. Fryse-,
Koldluftsmaskinej. Hage.*850. -mynde,
en. se Kulmule, -pol, en. (geogr.) mindre
omraade i de polare egne, hvor der hersker
særlig stærk kulde. Frem DN.176. -pnnkt,
et. (anat. ell. fysiol.) punkt i huden (sanse-

apparat), der er organ for kuldesansen og
kun paavirkes af kulde. AKrogh.Fysiol.99.
knlderet, adj. se I. kuldet.
Knlde-rystelse, en. [1.2] rystelse (af

legemet) p. gr. af stærk kuldefornemmelse,
især under feher; voldsom kuldegysning. Pa-
num.203(se u. -fornemmelse^. " OBloch.D.^
1.95. -sans, en. (anat. ell. fysiol.) følesans,

der kun paavirkes af kulde (jf. -punkt^.
AKrogh.Fysiol.100. -sejl, et. se Kuldsejl.
-slav, adj. (jf. hedesløv^ sløv, ufølsom
p. gr. af kulde. D&H. || spec. (hot.) om
plante : uhevægelig, lammet p. gr. af for lav
temperatur. Planterne siges (ved lav tem-

peratur) at være „kuldestive", hvilket paa
ingen Maade maa forveksles med frosne.
Derfor bør man hellere sige kuldesløv.WJo-
hannsen. Plantefy8iologi.^(l 904).241 . -sot,
en. [L2] (ogs. Kuld-^. (jf. -syg samt Kolde-
sot; dial.) forkølelse (hoste, snue), faaer jeg
kun ikke en Kuldesot paa Halsen efter

dette MoTgenh&ål Ing.PO.1.113. Kuld-:
Moth.K240. MDL. OrdhS.(Lolland). -stiT,

10 adj. (Kalk.II.655). nu og da klapper vi
(kakkelovnens) varme Sider med vore blaa-
frosne, kuldestive Hænder. Ejemmet.1913.
946.8p.l.

II
spec. (jf. hedestiv; hot.) d. s. s.

-sløv. Warm.Bot.490. V^"^Johannsen.Plante-
fysiologi.^(1904).241(se u. -sløv^. -syg, adj.

[1.2] (nu sj.) syg af kulde; især (jf. -sot):

forkølet. Moth.K240.jf.Kulåesyge.OrdbS.
(Lolland). || hilledl. *Hvis en sommer

|
atter

kommer
| til mit kuldesyge smd.Eostr.SD.

20 1.94.

L knldet , adj. (nu kun jy. kuld(e)ret.

Moth.K240. Feilh.). {til I. Kulde ;i/". forkuld-
(r)et (u. forkuldej samt ILkulde, kulen) 1) f
om person. Kuldredt (er) den som er ble-

ven kold. Moth.K240. 2) (dial) om vejret:

køligt; (ret) koldt. MDL.(sjæll.). 'Zak
Niels.Maagen.199. Kuldet var det og graat
i Vejret i Marts Maaned. QravlJ.l. Feilh.

OrdhS.(sjæll.).
30 IL knldet, adj. se I. kullet.

knld-frossen, part. adj. ("kulde-. Ant
Niels.FL.II.16. ZakNiels.B.187). (til L
Kulde 1; //". f koldfrossen. Moth.K238.
VSO.III.K240 ; dial.) stiv, forkommen af
kulde; forfrossen; ogs.: kuldskær. MO. D&H.
Thorsen.155. OrdhS.(sjæll.). -grave, v. se

kulegrave, -kaste, v. [IV] (sj. kule-.

MHans.H.55. jf.Feilh.II.328). præt-tAa
ell. (dial.) -kaste (jf. Feilh.); part. -et ell.

40 (nu dial.) -kast (Moth.K236. Eolh.Anh.60.
sa.Paars.42. Borrehye.TF.427. Feilh.). vhs.

-else (Moth.K236. VSO. Eørup.II.281.
D&E.) ell. (nu sj., jf. D&E.) -ning (Sort.

(DStl909.47). vAph.(1759). VSO. MO.).
{glda. d. s., sv. kuUkasta, no. kuli-, kollka-
ste; jf. -sejle, II. -slaa, -styrte) 1) (nu kun
O (1. hr.) ell. dial.) hringe til at falde; ka-
ste til jorden; vælte; kaste omkuld. *Man
tit et vældigt Læs seer kuldkast af en

50 Tue. Eolh. Paars. 42. Goldschm. NSU. VII.
80. CVaupell.S.85. jf. Feilh.

\\ (jf. het. S) om
ødelæggelse ved naturkatastrofer, krig olgn.

disse Jordskielv (er) undertiden saa hef-
tige, at de aldeles Byerne kuldkaste. iTtV?.
1732.29. Slange.ChrIV.702. *Nidkiær hver
(o: af Regnars sønner) vilde haste,

|
Mor-

derens Muur kuldkaste,
|
Kæmpen af Qva-

len forløse. 0ehl.XXXIl.22L 2) (jf. IL ka-
ste 6.3; landhr.) m. h. t.jord(lag) olgn.: he-

60 arhejde saaledes, at der vendes op og ned
paa jordlagene; kulegrave. Feilh. (u. kule-
kastej. OrdhS.(Falster), jf.: en Gravhøj,
som jeg er ved at kuldkaste (o: udgrave).
Blich.(1920).XX.33. \\m. h. t. mødding : vende

;

„stikke om". MEans.E.55. 3) overf. anv. af
het. 1: omstyrte; tilintetgøre. 3.1) f m. h. t.
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^,

person. Den som er viis af hiertet, an-

tager budene; men den, som haver daar-

lige læber, skal kuldkastes (1871 : styrtesj.

Ord8.10.8(Chr.VI). KomGrønneg.n.213. det
var vitterligt at ved Middags-Tiid tu heele
Regimenter til Hest og tre til Foods gand-
ske vare kuldkastede, og hvorfra faae med
Livet eller heele Lemmer tilbage kom.
Slange.ClirlV.572. 3.2) m. h. t. ting ell. for-

hold, wær aftale ell. plan : ophæve; omstyrte;

gøre ugyldig. Hvad Bøder og Straf, som
Almuen legger paa i nogen Bye . . det
maa ej een Naboe, eller to, kuldkaste, men
skulle alle holde Yeåtægt DL.3—13—81.

i een Hast med heele Verdens Forundring
kuldkastede (Aleksander) det mægtige Per-
siske Monarchie. Holh.Intr.1.25. vi grunde
vore Rettelser paa saadane Skrifter og
Documenter, der kand ansees for Original-
Vidner, og hvis Vidnesbyrd maae staae,

indtil nogen kuldkaster dem, og beviser
dem at være id\ske.Langehek.SA.26. Da
man troede at have bragt denne Lære
Fuldkommenheden nærmest, kuldkastedes
den af en anden. Ørsi.7.iO. Deres Afslag
kuldkaster med Eet alle mine Planer, alle

mine Forhaabninger. iTeifc.Ti^.nr.^O.^. Hø-
rup.II.281. -lyse, v. [lll.b] [-ily'sa] vhs.

-ning (Langebek.Lex. K367a. TAlgreen-Us-
sing. Anm. til Tingsretten. I. (1825). 1 64. Vort
Ej.III3.51). (jur.) lyse i kuld og køn. (især i

erf. part.). Langehek.Lex.K366c. TAlgreen-
~ssing. Anni. til Tingsretten. I. (1825). 186.

kuldlyst Slegfredbarns ÅTveretVBentzon.
Ben da. Arveret.^(1921). IV. En Fader kan
ikke legitimere sit Horebarn ved Kuld-
lysning. sms^.5i. (sj.) i videre anv.: adoptere,

(hustruens børn af 1. ægteskab) var bleven
kuldlyst af ham. Pont. LP.^1.217. \\ overf.:

anerkende; godkende. Smed-Anders hver-
ken drak eller gjorde nogen Uret, hans
Haandværk faldt indenfor kuldlyst Bonde-
tiltag. JVJens.EF.16.
K^nl-drag^er, en. !) arbejder, som er

beskæftiget (bærer kul) ved ladning og los-

ning af kul (jf. -arbejder osv.). Kuldra-
gerne i London behøve stærkere Næring,
end den stillesiddende Lærde. LSmith.DN.
373. en Kuldragers smudsige V\si[ter. Holst.
V.256. Pont.SM.62. Scheller.MarO. 2) (sj.)

skib, der sejler med kulladning; kulskib.
Larsen.
knldret, adj. se I. kuldet.
Knldrins, en. se II. Kuling.
Kuld-sejl, et. [II] (sj. Kulde-. Tekn

MarO.161. — ofte (jf. L Kulsejl) skrevet
Ku\'.SøLex.(1808). VSO.II1.K377. Bardenfl.
Søm.I.124. KuskJens.Søm.364). ^ sejldugs-
rør ell. -slange (af ca. '/s m's diameter), der
bruges til at blæse frisk luft ind i de nedre
dele af skibet, idet luften strømmer fra dæk-
ket ned gennem slangen og ud af en aabning
forneden; vindsejl. de saakaldte Kuul-Segl,
eller LuitTensere. PhysBibl.in.89. Søkrigs
A.mrrrr2 r. Kuldseil. Funch.MarO. IL 83.
IdrætsB.L368. -sejle, v. [IV] [-|Sai'l9]

vbs. -ing (MO. Scheller.MarO.). {ænyd. d. s.,

81?. kullsegla, no. kuli-, koUseile; især ^)
især om sejlfartøj: vælte (naar vindens tryk
i sejlene bliver for stort); ogs.: kæntre; i

videre anv., om skibets fører ell. besætning.
Vinden driver Skibet frem, men blæser
den forstærkt, kuldseyler m2in.Holb.Sgan.
8sc. I det de komme nær imod Land-Bred-
den kuldseyle de.Ew.(1914).VL145. paa

10 Kiølen af en kuldseilet Jolle. Bagges.V V.

XI.69. Kierk.XIU:508. Scheller.MarO.
\\
(nu

næppe br.) m. obj.: sejle (et andet skib) over

ende ell. ned. Moth.K236. jf.: ( der) kom
een Kaste Vind . . saa at, dersom Skip-

Eeren ey strax havde kappet Stor Skiødet,
afde (vi) visseligen bleven kuld seylet.

Æreboe.45. \\ billedl. : lide skibbrud; have uheld
med sig; komme til ulykke, i fortræd, galt

af sted. Holb.LSk.IL3. *Mangen Beiler tit

20 kuldseiler
|
Midt i Elskovs beste Lob. Stub.

136. da de nye Mænd greb i Statsroret
. . bragte (de) vort Land Kuldsejlingen
nær. Schand.0.1.215. Gravl.0en.154. kuld-
sejle i havnen,seHavn2. m.o&/.;*Jegvil
kuldsejle Jobberkonsortiets Bark,

|

gjøre
Mandskabet frit,

|
Rhederiet fallit. Schand.

UM.136. -skær, adj. [II] [-|Sgæ-V] (dial
-skærig. jf. Feilb. samt Kul d skæ righed.
Caspari.Huus- og Beiselæge. (overs.l828).16).

30 {ænyd. kuldskær, -sker (jf. angelsk kuld-
sk(er). EHHagerup.51); 2. led er sa. ord som
no. skjær, oldn. skjarr, sky) som ikke godt
taaler, er meget ømfindtlig for kulde; som
let kommer til at fryse; forfrossen, (især

som præd.). Holb.Ep.IV.58. *hans Hud
(var) lidt kuldskiær (hvorfor han altid

|

Stræbte mod Syden). Bagges. V.18. *En
Viisling lider saa lidt Din Tale,

|
Som

Vinter lides af kuldskier Svale. Abrah.
4Si (Bahb.Min.l790.L.286). Hun er meget

kuldskiær af sig. VSO. han var mere kuld-
skjær, end hun, og han var dog født i

Norge. HCAnd.VIII.177. Bregend.DN.115.
Il om planter. OMads.GU.193. kuldskære
FTUgttræer. NaturensV.1913.30. || billedl:

forkælet; ømskindet; sart. saadan en Stump
af et Kulturmenneske, saadan en forkjælet
og kuldskjær, saadan til Reflektion paa
det Smaa anlagt lille Provinsfrue. Schand.

50 AE.149. Englænderen er ikke kuldskær
af sig : ligesom han uden Blu reklamerer
for sin Forretning, gaar han ud i „Hyde
Park" og agiterer for sine Meninger. VVed.
M.175.

II
(sj.) som adv. med begge Hænder

ligesom kuldskært stukket ned i Over-
frakkelommerne. Pon#.iP. 7.^ 7. jf.: *Lam-
perne blinker saa kuldskært i Glassene.
JVibe.BulUsten.(1918).58. I, -slaa, v. [II]

part. -et ell. (især dial.) -slagen (Moth.K
60 240. Agerbech.FL.76. VSO. MO. EdvLehm.

(Tilsk.1904.996). jf. OrdbS.(sjæll.). Feilb.).

(no. kuldslå, jf. sv.kjlslk; til slaa kulden
af (se I*. I. Kulde 1), sml. ogs. wo. kulden
har slaaet sig, fortaget sig) 1) behandle
noget (især: badevand, drikke), saaledes, at

det ikke er helt koldt; opvarme lidt; gøre svagt

XI. Rentrykt *;e 1929 éS



675 knldslaa Knle 676

lunken, (især i perf. part. som adj.). Moth.
K2é0. Heraf en Theekop til Draaberne,
kuldslagen, og ikke meere. Agerbech.FA.
11.127. *hun (satte) selv mig i Karret, og
baded miff Hoved og Skuldre,

|
Blandende

Vandet al Kjedlen, for ret til Behag det
Sit ^u\ås\2L2iQ.Wilst.Od.X.v.362. Rødvin skal
være kuldslaaet. VortHj.IVl.22. LandmB.
11.284.

II (1. hr.) i videre anv.; dels m. h. t.

(opholds)rum: Der maa ikke være varmt
(i værelset)

f
bare kuldslaaet. Font.LR. 34.

VortHj.IV2.161. dels m. h. t. person (der

lige er kommet ind fra kulden): Jeg . .

traadde, efterat være blevet noget kuld-
slaaet, som (o: hvad) jeg altid, naar jeg
kom udefra, maatte iagttage, hen til hende
(o: en syg). Bahh.E.V.12S. Leop.Madam
Mangor.(I925).28. 2) (vist ved tilknytning

til udtr. som slaa koldt vand i blodet (se

Blod 2.2j; jf. ogs. -slag samt f kuldslagen,
forfrossen, forkølet (Moth.K240); sj.) overf.:

afkøle; afsvale, tydeligt nok var den før-

ste blinde Tro paa Ægteskabets altfor-

maaende Magt . . ikke saa brændende som
tidligere. Adelens modsatte Interesser
havde virket kuldslaaende. TroelsL.XII.
161.

II
i perf. part.: afkølet; afsvalet; ogs.:

kølig. Det hede Blod blev passende kuld-
slaaet, naar ung og gammel blev ét. Troels

L.XlI.tlS. to nordiske kuldslagne Folks
bacchantiske Glæder. EdvLehm.(Tilsk.l904.
996). II. -slaa, v. [IV] (sv. kulislå; jf. ogs.

jy. koldslå (o: skamslaa). Feilb.11.255 ; sj.)

slaa omkuld, til jorden. VSO. -silag;, et.

[II] (jf. t kuldslagen (u. I. -slaa 2) samt
Hedeslag; nu næppe hr.) det, at vækster
(især : korn) visner ved kulde og storm ell. i

pludseligt solskin efter rimfrost olgn. vAph.
(1772).I1I. VSO. MO. -slagen, part. adj.

se I. -slaa. -sot, en. se Kuldesot. -styrte,
V. [IV] {sv. kullstorta; sj.) 1) intr.: falde
omkuld; styrte. VSO. 2) trans.: kuldkaste

(3). Uden at der gives dem Hæder og Høj-
hed, vilde Fyrster og Konger kuldstyrtes.
EMøller.OldmesteroghansBog.(1909).126.
Kill-diinst, en. (nu næppe hr.) d. s. s.

-damp. KSelskNyeSkr.11.162.
I. Kule, en. ['ku'la] flt. -r. {glda. kulæ

(IMos. 19.30; 40.15 (GldaBih.). Mand. 54.

123), SV. kula, jf. glda. kulæ, hule, ophøjning,
SV. kula, oldn. kiila; jf. I. Kugle; i het. mu-
ligt paavirket af mnl kule; smZ. IV. kule)

1) naturlig ell. (oftest) kunstig, aahen ell.

tildækket , større fordyhning i jorden (jord-

overfladen); grav; gruhe (I.l.i). 1.1) na-
turlig ^/. Brøndkule 1) ell. (især) gravet
fordybning til forsk, brug; især: gruhe
til opbevaring ell. spec. (landhr.) opkastet

jordhøj over en dynge i fri luft henlagte
havesager olgn. (jf. Ajle-, Bark-, Grønt-,
Humle-, Is-, Kalk-, Kartoffel- (D&H), Roe-
kule;. Moth.K386. Unge Frugt-Træer (sæt-
fes) med en rund Kuule om Rooden, at
Vandet derudi om Sommeren kand staae,
naar de vandes. OeconJourn.1757.191. L.
(har) anlagt en Humlehave paa 600 Kuler.

JPaludan.Møen.II.(1824).221. Ha'de vi
ikke haft lidt Sild i Tønden og Kartofler
i Kulen, ha'de det set rent galet ud. And
NX.DM.IIL112. Roerne . . skal i Kule in-

den Frosten. IRaunkiær. ID.105.
\\ (jf.bet.

1.3; m. nedsæt, bitone) om grube, hvor a/fald
henkastes, hvor lig henkastes ell. nedgraves
(i større mængder). Cit.l711.(Hi8tMKbh.2R.
1.395). Man (tog) Ligene ud af Kisterne

(o og kastede dem tilsammen i en Kule paa
Kirkegaarden. Trap.^ 11.289. et Renova-
tionskompagni, som havde sine Kuler der-
ude. BerlTid.^^/ol928.M.5.sp.2. jf. Aadsel-,
Rakker-, Skarnkule samt Gravkule (Ing.
DM.120. HistMKhh.2R.I.388). 1.2) (nu sj.)

om vilde dyrs huler (jf. Rævekulej.
vAph.Nath.IV.535. Jage en Ræv af sin
l^u\e.sa.(1764).^især (bibl.) om grav, hvoi-

fangne rovdyr er indespærret (jf. Løvekule).
20 Dan.6.21. Han fældede ogsaa Hundrede

Løver, som vare udbragte af deres Kuuler,
med lige saa mange Skud. Holb.Herod.170.
\,3) (især poet.) om (uhyggelig, rædsels-
vækkende) hule (7/". Røverkule), de skulle
gaae ind i Klippers Huler og i Jordens
Kuler, for Herrens Frygts Skyld. Es.2.19.
*Kong Didrik ganger . .

|
Omkring i Bier-

gets skrækkelige Hule.
|

„Ak, var mit gode
Sværd mig ei berøvet,

|
Da friede jeg mig

30 let af denne Kule." Oehl.L.I.51. Grundtv.
PS.V.198.\\om helvede. *Satan viser Hel-
ved-Luer,

I
Som hans Kule har i Mund.

Kingo.481. jf. Helvede 2.2, I. Grube 3: Vi
gjør jo kuns hinanden en Helvedes Kule
deraf (o: af vort samliv), for det kunde
være en Himmerigs Sal. JPJac.(1924).I.
226. 1.4)

(jf.
I. Hule 4; sj.) billedl. anv. af

het. 1.2-3. Hidtil har jeg ikke været ude
af Kulen, men mine dobbelte Prækener

40 om Søndagen har opbygget mig selv, saa
det har ikke fortrudt mig at være bundet
til dem. Grundtv.B.II.346. sa.PS. V.163.

2) ^1^ aåbning midtskibs ml. skanse og
bak paa ældre tiders krigsskibes dæk,
paa langsiderne omgivet afkobryggerne.vAph.
(1759). (Gaiathea havde) den hidtil i vor
Marine brugte aabne Kule, som gjorde
Batteriet aldeles ubeboeligt som Sove-
plads for Mandskabet. StBiUe.Gal.1.3. Bar-

so denfl.Søm.1.9.

3) (nu kun i ssg. Hjertekule; j/". ogs. Kind-,
Kæbekule; anat.) rundagtig fordyhning i

en legemsdel ell. i et organ: grube; hule.
(hjernekassens basis) har 9 betydelige Ku-
ler, Fossæ, til at imodtage Hjernens un-
derste Dele i.Saxtorph.0.31. smstJ.7.

II. Kule, en. ['ku'la] flt. -r. (sv. dial.

kula, mager hest, jf. sv. dial. håstkule; vist

sideform til sv. dial. gula, gule, fsv. gul; sa.

60 ord som (laant fra?) (m)nt. gul, ty. gaul;
oprindelse uvis; dagl., især dial.) nedsæt, be-

tegnelse for ell. skældsord til en (gammel,
daarlig ell. stædig) hest. Gadeordh.^429.
*Naar en Kaperkudsk han har en Kule,

|

Der er bleven anstrengt, ja en Smule,
|

Maa han spænde Rosinanten fra. Rantzau.



677 Kule KnleiiLfrs: 678

D.Nr.67. JPJac.II.188. „Æh, Kule 1" raabte
Karlen og satte Øget tilbage med et Ryk
iTø']len.ZakNiel8.Maagen.l69. Howl Prrrl

How, prrrl Saa staa da, I Kuler I Aakj.VB.
38. J. trak den gamle Kule frem. AndNx.
DM.II.79. (hesten) blev aldrig kvikket op
med Pisk eller Slag, kun med lijærtelige

Skældsord (din Kule, din Svineblære, naa-
da din beskidte Møgaraber). SjBloc^.ZJjBJ 7.

Feilh. DF.1927.55. jf.: Herregaards-
kuler . .

I
laadne om Koder og Muler.

Holstein.MM. 24. sikken et Par Vogn-
mandskuler . . de skal vel ogsaa sælges
til Hesteslagteren. Schand.UM.239. || overf.,

om person; især i ss^. Arbejdskule. Thu-
horg.F.134. spec. (soldat.): arhejdssoldat.
DSt.1918.52.

III. Kule, en. [<ku-la] (ogs. Kul. Kul. Nv
Haven.0rth.98. Kværnd. Brenderup.§106,4.
OrdbS.(Loll.-Falster).jf.Moth.K239. Feilh.).

ftt. -r. {ænyd. kule, jf. sv., no. dial., oldn.

kul; vist nok afl. af V. kule, men i da. og
SV. paavirket af Kulte; jf. II. Kuling) 1)

(nu næppe br.) blæst; kuling; især: stærk
blæst, „kaldes en mådelig eUer sterk vind
til søes.** Moth.K239. Langebek.Lex.K369a.
Kul . . bemærker en sagte blæsende vind.
NvHaven.Orth.98. de store Kuler af Storm
og Uveyr, som jevnligen giorde dette Hav
meget usikkert. LTid.1757.195. jf.: *Ve-
suvius endnu med strænge Kuler tuder,

|

Og af sin fæle Bug Kuli, Ild og Aske
spvvLdiQv.smsit.17S2.131. 2) (dial.) byge (med
regn, hagl); regnbyge. VSO.(jy.). „Nu
kommer Kulen, Marie! Lad nu staa till"

grinede Rasmus . . og dukkede sig ned i

Forstavnen helt ind under Pligten for ikke
at blive vaad. BasmHansen. NielsArnam.
(1897).162. Feilb. OrdbS.(Fyn, Loll.-Faister).

IV.kule, V. ['ku-la] -ede. vbs. (i bet. 1) -ing

fRodfrugtkuling. Sal.XVL130. jf. Grøn-
kuling^, {ænyd. d. s.; til I. Kule) t) lægge,
nedgrave i en kule

|| (jf. I. Kule sp. 676^)
m. h. t. lig, aadsler. Moth.K386. *Fleer Folk
maa hid og kule Ligene. Bredahl. V.64. MO.
\\ nu især (landbr.) m. h. t. kartofler, rod-
frugter olgn.: hengemme i kule; nedkule.
D&H. Feilb. I Køkkenhaven er Urterne
optaget og kulet eller indslaaet. B}cmme<.
^ynl928.38. jf Tid8skr.fLandøkonomi.l885.
150. ofte i forb. kule ned (jf. ogs. indkule^.
Udenfor Avlsgaarden er Folkene ved at
kule Rodfrugter ueå. DagNyh.''ynl922.9.
sp.4. BornholmsTidende.^^/nl924.2.sp.4. 2) f
grave kuler i jorden; ogs.: kulegrave.
Moth.K386. VSO.

V. kule, V. ['ku-la] -ede ell. (nu sj.) -te

(LTid.1755.139. Oehl.XXL97). (ænyd. d. s.,

SV. dial. kula, no. kule, jf. bornh. kjyjUa, no.
dial. kylja, ænyd. køle (Kalk.ll.709); i af-
lydsforhold til sv. dial. kala (jf. kulen); besl.

m. II. kold, III. Kule, II. Kuling; især

vL) om vinden: blæse frisk; lufte; især
upers.: det fell. hun. ARecke.7. Feilb.) ku-
ler. *det Kuler stiftt. Cit.ca.l700.(NkS4''
821.45). *Stormen atter kulede fra Nov-

aen. Ew.(1914).III.155. Vi seilede med
Livsfare i en kulende Storm til Kaase-
h\evg.Ing.KE.I.159. Harboe.MarO. *(Æolu8
skal) lade Nordvesten kule til Medbør fro.

StSprO.Nr.70.17.
|| (l.br.)ibilledl.udtr.Blich.

D. II. 119. Nu kulede netop i Halvfem-
serne en frisk Hvirvelvind af . . Vanvid
henover Norden. Brande8.III.658.

\\ i forb.
kule 'op, blæse, friske op; især upers.:

10 det(ell.hun.Grundtv.Snorre.lI.138. Drachm.
III.184. OscJen8.KH.63) kuler op. Moth.
K240. det begyndte . . stærkt at kule op.
Robi7ison.I.32. *med forfærdelige Brum

|

Op Østenvinden kuulte. Oehl.XXI.97. (da)
kulede det op til en flyvende Storm.
Grundtv.Snorre.I.211. „Sikke store Skyer I**

„Hun kuler opl** Drachm. III. 184. Kusk
Jen8.Søm.275. (billedl.:) *Henover Tidens
Hav der gaaer | En Dønning død . .

|

:w Men atter kule vil en Storm
|
Fra Søn-

den op (o: krigsfare truer atter fra Tysk-
land). Ploug. VV.II.8.

II
(sj.) om optrækkende

skyer. *Skyerne kulede op fra Vest. Thøg
Lar8.(Pol'y9l926.4).
VL knle, v. se III. kulde.
Kule-foder, et. [I.I.1] (landbr., nu

1. br.) d. s. s. -græs. Tidsskr.f.Landøkonomi.
1885.150. -graire, v. [I.I.1] (dial kul-, (jor-

den) kuulgraves. Flei8cher.HB.114. Olufs.
30 Oec.VII.348. Kulgv&yning. Aakj.VF.87. jf.
MO. samt Feilb. — ogs. (ved tilknytning til

IV. -kuld, kuldkaste; skrevet kuld-. ForstO.
SaUXIV.839). vbs. -ning (Olufs.Landoecon.
272. MHans.H.114. LandbO.III.238. Have-
brL.^452). (landbr. ell. gart.) bearbejde jor-

den ved gravning i to spadestiks dybde, en-

ten saaledes, at jorden vendes (jf. reolgrave^,
ell. (især) saaledes at lagene beholder deres

plads i forhold til hinanden (jf. -vende samt
40 kuldkaste 2). Vil man . . kulegrave Jor-

den, saaledes, at den øverste Skorpe ka-
stes en halv Alen under Jorden, er man
. . vis paa at qvæle Sæden af Ukrudtet.
Schytte.IB.IL104. der var ti Skjæpper Land,
og noget af det skulde kulegraves. Jak
Knu.TS.66. ForstO. || billedl. Taines Me-
tode, som just . . kulegravede Kulturhi-
storien. VilhAnd.VT. 72. O Geismar.D. 121

.

-graver, en. [I.l.i] især {ænyd. kulegra-
50 ver(e), mnt. kulengrever; nu kun dial.)

graver(karl) ved en kirke, paa en kirkegaard.

Moth.K386. HMatthiess.N.32. Skal han have
Ansættelse som Klokker eller Kulegraver?
Jeg er i saa Fald bange for, han selv fal-

der i de Grave, han skal kaste. NSve^ids.

H.16. Feilb. -græs, et. [I.I.1] (landbr.,

nu 1. br.) kulet grøntfoder; grøntfoder be-

handlet ved grønkuling (jf. -foder^. Tidsskr.

f.Landøkonomi.1885.150. jf. D&H. -kalk,
60 en. [I.l.i] (fagl.) læsket kalk, som opbevares i

kalkkule. MO.(P.). Gnudtzm.Husb.l8. -ka-
ste, V. se kuldkaste, -lægge, v. [I.l.i]

vbs. -ning. (1. br.). S&B. D&H. -møg? ©*•

[I.l.i] (nu næppe br.) gødning (især: latrin),

som opbevares i kule (jf. -skarn ). PhysBibl.
XXIV.160.

48*
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kulen, adj. ['ku-l(a)n] (sv. kulen, fsv.

kolin; egl. perf. part til sv. aial. kala, blæse

lidt, oldn. kala, fryse; hesl. m. II. kold, V.
kule; i da. vistnok (maaske m. tilknytning
til V. kule^ optaget fra sv., jf. dog lotl.-fal-

stersk kevlen, kuldskær, ømskindet (OrdbS.);
poet., sj.) om vejrlig: kølig; barsk; raa-
kold. Paasken i det kulne Foraar, da Ly-
set er kommet, men Varmen lader sig

vente.VilhAnd.HS.72. overf.: *hun, som i

den kulne Høst holdt friske
|
de rige

Krandse fra sin Ungdoms Maj. Ploug.I.

224. *i mit Strengespil
|
er Toner, værd

at lytte til,
|
endnu i kulen Høst (o: nu

da jeg er gammel). smst.II.68.

Kulender, en. se Koriander.
Kule-skarn, et. [I.l.i] (nu næppe br.)

d. s. s. -møg. Amagerne (bruger) meget
Kuleskaru fra Natterenovationen til deres
Enge. Begtr.Sjæll.II.220.

kulet, adj. se kuglet.

Kule-trappe, en. [1.2] (ogs. Kul-. MO.
D&E. Kuls-. HFisker.Da.-Fr. Sø- Ordbog.

(1839).70). ^ trappe, der i ældre tiders

krigsskibe førte fra kobryggen gennem kulen
til batteridækket. SaVXlY.SéO. -vejr, et.

[III, V] (YinX-, Moth.K239. jf. Feilb.). (ænyd.
kul(e)vejr; jf. Kulingsvejr; nu kun dial.)

ustadigt vejr med stærk blæst, stormvejr
(Moth.K239. Langebek.Lex.K369a), ell. (nu)
med regn, bygevejr. *Træffer Slud og Ha-

fel ind,
|
Kule-Veyr gaaer over med.

tub.50. Tauber.Dagb.133. VSO.(jy.). Feilb.

jf.: *Den Elskovs ønskte Vaar . .
|
Var

nu forandret til U-stadigheds April, |
Med

Tvilings (o: tvivlens) Kuule-Veyr blant
haabnings Soele smiil. FoulPed. DP. 34.

-vende, v. [1.1 .i] (sj.) kulegrave. Jorden
havde han knlevendt. EKornerup.NyeJa-
pan.(1922).99.
Kul-felt, et. (bjergv.) omraade, grube-

felt, der indeholder kullag. D&H. OpfB.*I.
390. -filter, et. (fagl.) apparat, hvori

filtreringen foregaar gennem et lag af træ-

kul. Sal.VI.540. TeknMarO. f -fisk, en.
kulmule, Merluccius smiridus. Kol-: vAph.
Nath.V.187. -flag;e, en. 1) (bjergv.) tynd
(kun et par centimeter mægtig) kulfløts; kul-

søm. OpfB.UII.103. 2) (jf. I. Flage 8; f
overdel ell. sidestykke af en kulovn (2). VSO.
li

d. s. 8. 1. Flage 3.4. YSO.II.93(u. Flage S).

-flerts, en. (bjergv.) vandret kullag; kulgang.
PhysBibl.XV.lO. Chr.VIII.(Bomh.Samlin-
ger.XVI.(1925).28). OpfB.UII.103. -for-
mation, en. (geol.) aflejring, som inde-
holder kullag; især om dannelserne fra kul-

tiden. GForchh.DG.14f. TJss.DanmGeoU59.
-fotog^rafi, en ell. (i bet. „fotografisk bil-

lede") et. (jf. -tryk; fagl.) fotografisk kopie-

ringsmetode, hvorved der anvendes gelatine-

papir, som er behandlet med fint fordelt kul-

stof ell. pulveriseret farvestof; ogs. : fotografisk
kopi, fremstillet efter denne metode. OpfB.^
y1.597. 8mst.UII.6o7. -fust, en. flt. -er

( Grundtv.(HjælpeO.)). {ænyd. d. s.; 2. led er
vel nt. fuust, vust, næve (ty. faust; jf. Fust-

hammery; egl.(?): „mand med sorte, kullede
næver"; sml. -puster samt oldn. kolbltr og
Aske-bager, -fis, -pisker, -puster; jf. ogs.

komfuster som haansord for en skomager
('•Skuster Komfuster (osv.). Krist.BRL.376.
Sjuster, kom Fnster. AndNx.PE. 11.44)

II
sj., hos Grundtvig (og grundtvigske for-

fattere) efter ASVedel.Saxo.(1575).i22) ned-
sæt, (foragt.) betegnelse for en smed. „kal-

10 des de handverksfolk, af foragt, som skal
blæse kul op til deres arbeid at gøre."
Moth.K385. Grundtv.Saxo.II.34. *en Kul-
fust,

I
Guul og grøn af Røg og Rust smst.

40. røre ved den forrøgede Kulfust (orig.

11.31: Krabatj (o: en guldsmed). sa.Saxo.'^

244. *Levnede Volse i Gøte-Skov | Kul-
svier kun og Kulfust grov. sa.PS. V.51 5.

Barfod.F.1.72. jf.: den smukke Græske
Mund (o: veltalenhed) kunde heller ikke

20 undgaae at bindes til Pennen, den sorte
Kulfust. Grundtv.BrS.il. -fjr, et. (for-
æld.) fyr(taarn), hvori lyset frembringes af
et (aabent ell. lukket) kulbaal. ThomLa.EL.94.
Scheller. MarO. jf.: Steenkuls Fyrer.
FrThaarup. Det da. Monarkies Statistik. II.
(1812). 491 (se u. III. Fyr 3;. -forende,
part. adj. (især geol.) om aflejring: som inde-
holder kullag. Uss.DanmGeol.^59. SaUXIV.
841. -g^aard, en. (især jærnb.) lagerplads

30 for kul. Scheller.MarO. DSB.Banebygn.99.
Bønnelycke.L.47. -gan|g:, en. (bjergv., nu
1. br.) aare, gang (8.i) i en kulaflejring (jf.
-fløts^. vAph.(1772). III. Landhuushold.I.
493. MO. D&H. -gas, en. (fagl.) gas (2)
fremstillet af stenkul; (i alm. spr.:) gas,

S&B. TeknMarO. -gast, en. fKuls-. Lar-
sen.), (til I. Kule 2; ^, foræld.) matros,
som har arbejde i kulen. MO. -glod, en.
(nu sj.) især i flt. : gloende kul. Moth.K385.

40 VSO. jeg syntes tydeligt at see den sorte
Kat . . glo paa mig med et Par Øine som
Kulgløder. Drachm.E0.198. -grav, en.

[1.2] (dial.) fordybning, hul foran arnestedet

(ovnmunden), hvori gløder og emmer nedrages

;

askegrav (1). MDL. dybtliggende Øjne —
lig Gnisterne i en KnlgTaY.Blich.IV.577,
Feilb. -grave, v. se kulegrave, -graver,
en. {efter ty. kohlengråber; nu næppe br.)

person, som er beskæftiget med kulbrydning,
50 arbejder i en kulgrube. EPont. Atlas. III.

177. JNPanum.Bornholm.(1830).31. MO.
-graveri, et. (nu næppe br.) kulbrydning.
JNPanum.Bornholm.(1830).109. -grube,
en. 1) (jf. I. Grube l.i, III. Grue 1) f ild-

sted i en (pottemagers) ovn. vAph.(1759).
sa.(1772).III. 2) (bjergv.) grube (1.2), hvor
der brydes stenkul; kulmine (1). Hallager.
33. OpfB.UV.184. D&H. -grus, et. (nu
næppe br.) kulstøv. VSO. -kammer, en.

60 hammer ell. kølle, hvormed for svære damp-
kul knuses inden indfyringen. Scheller.MarO.
-havn , en. ^ d. s. s. -plads 2. SeJieller.

MarO. -hold, et. (jf. I. Hold 2 samt -hol-

dig^ kulindhold (især i kulstofstaal). Staal
i forskellige Kulhold. TelefB.1926.sp.3597.

-holder, en. [I.2] apparat, som fast-
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holder et kulstykke (en kulspids), især i en

elektrisk buelampe. OpfB.UlI.dOS. FolitiE.

KosterhUhl928.2.sp.2. -holdi|t:, adj. især

(geol.) om forekomst: blandet med kullag

(jf. -blandet;. VSO. de Svovl- og Kulhol-
dige Skifere. GForchh.DG.32. Sal.^XIV.
866.

II [2] (jf. -hold; nu næppe br.) som inde-

holder kulstof. VSO. -hul, et. 1) ^ hul

i dækket, hvorigennem kul kan styrtes 7) ed i

kulkasserne. Bardenfl. Søm. 1.108. Scheller. lo

MarO. 2) (haandv.) rum under en smede-

esse, hvor kullene opbevares; kulrum. Drachm.
FV.23. 3) (maaske omdannet af det sorte

hul (se I. Hul 2);jf. ogs. -hytte 2 samt ænyd.
kulhus, fængsel; dial.) i best.f.: fængslet;

kachotten. Ingen vil holde den lille Bjørn
(o: en fisker) for uærlig Mand, om han
saa sad nok saa længe i „KulhuUet" {Pn-

resten). Drachm. STL. 36. -hulk, en. se

I. Holk 2. -has, et. 1) oplagssted forkul. 20

Moth.K385. Bardenfl,Søm.IL106. TrapM.
540. 2) (jf. -hytte 1/ hus, hvor en kulsvier

bor ell. har sin virksomhed; kulbrænderi; i

stednavne som Kulhusene (Draaby sogn,

Horns herred), se Trap.*II.181. -hytte, en.

1) (jf.-hns 2; nu næppe br.) en kulsviers

hytte (bolig); kulsvierhytte. vAph.(1759).
VSO. 2) (jf. -hul 3; sjæll.) om arresthuset

ved Esrom kloster. OrdbS.
Knli, en. ["ku-li] flt. -er ell. (nu I br.) 30

-s (StBille.GalIL12. Coulis. Meyer.U2o.
Meyer.^(1878). 179). {ty. kuli, eng. coolie

(-ly); fra indisk (hindustanisk) kuli, quli,

egl. navn paa et folkeslag) otn forhold i østen

:

arbejder; lastdrager; nu især om kine-
siske arbejdere. Meyer.^125. StBille.Gal.

1.212.228. (han) bevægede en Kuli (chi-

nesisk Tjener eller Karl) ved en anseelig
Betaling til at vise Yei. FCOlsen.PMMøl-
lersLevnet.(1843).51. JVJens.SN.7. lavt- 40

staaende Kulier, der i store Flokke, om-
trent som umælende Dyr, bragtes fra Kina
(til Java) for at arbejde paa Gummiplan-
tagerne. AKrarup Nielsen. Dragen vaagner.
(1927).17. ti (1. br.) overf., om person, der ud-
fører paatvunget, foragteligt arbejde; slave
olgn. Videnskabens Kulier . . dens Last-
dragere og Grubearbejdere, alle disse Dok-
tores, der ikke ved mere om Resultaterne,
end jeg kan læse mig til i en Encyklo- 50

pædi af sidste Aargang. Madelung.EH.370.
PoU'^M923.1.sp.6.
Knl-ild, en. ild, baal af træ- ell. sten-

kul. Tienerne og Svendene stode, og havde
giort en Kul-Ild, (thi det var koldt,) og
varmede sm.Joh.18.18. JVJens.IM.96.

|| (jf.
Helvedesild i; billedl. *Det Syn vil Helve-
des Kulild

I

Aldriw af Øinene brænde mig
ud. Bagges.Danf. 1.508. -ilte, et (VSO.
D&H.) ell. (jf I. Ilte; en (NatTid.^^1x1913. 60

Aft.2.sp.l. SaUXIV.868). (kem.) farveløs,
giftig luftart, der især dannes, naar kulstof
brænder under utilstrækkelig adgang af luft;
kuloksyd (jf. -damp, -dunst, -osj. VSO.
Christ.Kemi.lll. jf. Kuliltef orffiftninff.
Sal'XIV.868.

s s

O knlinarisk, adj. [kuli'na-'ris^] {ty.

kulinarisch, j/". eng. culinary, fr. culinair; af
lat. culinarius, adj. til culina, køkken; til lat.

eoquere, se koge; ofte spøg.) som er knyt-
tet til madlavningen, kogekunsten,
retternes sammenstilling olgn. med sær-
lig forestilling om kræsen, forfinet smag m.
h. t. tilberedelsen ell. nydelsen. Meyer.^129.
(den) kvindelige Køkkenchef kan præstere
det fineste kulinariske Arbejde. Tidens
Kvinder.^^U1927.28. Hvor mange Frokoster
og Middage . . har han (o: en restauratør)

ikke givet det Sving, der gjorde dem til

uforglemmelige kulinariske Minder? ^o<
Tid.'^*hl928.M.7.8p.5. En Gang, da en af

hans Officerskammerater skulde have Fød-
selsdag, blev han betroet med Ledelsen
af de kulinariske Forberedelser. Han be-
stemte si^r for Stør. Tilsk.1929.L28.

I. H-nling;, en. se IV. kule.
II. Knlins:, en. ["ku'leii] (f Kuldring.

Hørn.Moral.L157). flt. (l.br.) -er (D&H.
Feilb.). {sv. kuling (f kulning, kyling), no.

kuling; til V. kule ell. fra holl. koeling (jf.
ty. kiihlung;; sml. Kulte) 1) ^ vind,
især: frisk vind (jf. Brise, Storm;. Moth.
K240. Andre (vinde) kaldes Breeze, og hos
vore Skippere en Kuling, som udbrede
sig saa vidt, eller kule saa vidt, som man
kan see med Øinene, og i det ringeste paa
een Side. Reiser.II.462. Vore . . Commiss-
Farere (o : kaperskibe) skulle, naar de møde
noget af Vore Krigs-Skibe, hilse . . (og om
de ikke luvere med Modvind, eller have
meden skral Vind, eller slap Kuling . .) sætte
paa deres Se\\. SøkrigsA.(1752).§848. *Flux
(skal) en Kuling brase gunstig Flugt fra

Land. Oehl.III.172. Da Kulingen hen paa
Eftermiddagen løjede af, begyndte flere

af (krigssk^ene) Kulfyldning fra Trans-
portdamperne. BerlTid.^y2l905.M.l.sp.6.

||

i faste forb. (der angiver vindstyrken), frisk,
haard, laber, stiv, stormende ku-
ling, se frisk 2.2, haard 4.8 osv. i forb. m.
betegnelse, der angiver den sejlføring, et skib

kan have under bidevindsejlads (jf. Bardenfl.
Søm.I.165):BovenhTSLmseils- eZZ. Fuld-
sej Iskuling (se u. Bovenbram-, Fuld-
sejlj, Bramsejls-, Mærssejls-, Under-
sejlskuling (s. d.). 2) (jf. IIL Kule 2; nu
dial.) byge med regn, sne og blæst. VSO.
MO. Feilb. Knlin^si-baad, en. [II.l]

^ (mods. Flovtvejrsbaad;. Scheller.MarO.
-fi:rad, en. [II.l] ^ vindstyrke. Frem.DN.
188. Scheller.MarO. -vejr, et. (jf. Kule-
vejr;. 1) [II.l] ^ (mods. flovt (1.4) vejr;.

Scheller. MarO. 2) [II.2] (dial.) bygevejr.

Feilb (u. kulevejr;.
Knlisste, en. [ku'lisa; ogs. (især i bet. 1

og 4; ku'lisa] i bet. 4t oftest [ku'li'Xa] (jf.
skrivemaaden Kulis je. Lundb. PolitiE.

KosterbUV^1924.2.sp.l. sml. D&H.). rt Ko-
lisse. ChrBorup.PM.505. jf. CoUiser.
JSneed.I.159). flt. -r, {fra fr. coulisse, egl:

fals, i hvilken noget kan løbe; af couler,

løbe; jf. kulant)
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1) egl.: fals ell. fuge, langs med ell. i

hvilken noget kan bevæge sig (jf. Kulisse-
dør 1, -vinduej; nu især i^ om del af en
maskine, langs hvilken en anden maskindel
glider og styres; guide (2); ledeskinne;
styreplan. I Smedien er en meget stor

Hammer som drives ved en Dampmaskine
. . Den vandrer mellem to QovMsstT.StBille.
Gal 1.73. Meyer.^210. spec: maskindel (ram-
me), der styrer krydshovedets retliniede be- lo

vægelse ved krumtapmekanismen. Sal.XI.
956. KuskJens.Søm.301. || ledevæg ell. -skovl,

hvorved vandet føres i den rigtige retning

ind paa et vandhjul. SaUXXI V.500.

2) {til bet.l; egl: skydevæg. Meyer.^125;
teat) bevægelig teaterdekoration, der
kan danne sidevæg ell. fløje for scenen.

2.1) især tidligere: enkelt stykke af tea-
terdekoration, der er fæstet i gulv og loft

og opstillet skraat langs scenens sider 20

(dannende dennes sidevægge ell. fløje),
saaledes at mellemrummet ml. to saadanne
skraatstillede dekorationsstykker tjente som
ind- og udgangssted for skuespillerne; ogs.

om et sammenhørende, ved et mellem-
tæppe tværs over scenens loft forbun-
det par af saadanne dekorationsstyk-
ker (hvorfor ogs. mellemtæppet kan regnes
som hørende med til kulisserne, of. SaUXXI.
878); i det moderne teater om den (sam- 30

menhængende) teaterdekoration, der
danner scenens side (forbindelsen ml.
prosceniet og bagtæppet). Angelo, (halv
bag ved Coulissen i en kort Kappe), ^ie^i.

(Skuesp.1113.30). gid Coulisserne styrte
sammen om dem I gid SouffleurhuUet op-
sluge åeml Blich.(1920).IV.20. Han gaar
aldrig ud før om Aftenen; saa gaar han
i Operaen, ind imellem Kulisserne til Dan-
serinderne. Goldschm.VII.533. SvLa.SD. 40

123. \\i forb. som i kulissen, om mellem-
rummet ml. to paa samme sceneside staaende
skraatstillede dekorationsstykker af denne art;

nu især: det af dekorationerne skjulte
rum uden for scenen, han tar dem
begge i Bringen, støder dem et Par gange
imod hinanden, og foser dem ind i Kou-
lissen. Tode.S.26. Han forsvandt ude i Ku-
lissen og dukkede strax efter frem nede
i Parkettet. SvLa.HjG.201.

\\
(I br.) i sam- 50

menligninger ell. billedl. Drachm.D.73. den
Indsigt og Omhu, hvormed Walter Scott
udfører sin Baggrund, maler sine Kulis-
ser og opstiller det historiske Indbo. FiZ/i

And.PM.IL16. Ude fra Fanøs Nordspids
kommer, som sejlede de frem af en Ku-
lisse, Kutter paa Kutter.NatTid.V9l923.Aft.
l.sp.3. jf. bet. 3: *Man lagde sig til Roe bag
Buskenes Colliser,

|
Drev Middags-Heden

bort med Eventyr og Viser. JSneed.L159. 60

i videre anv., om noget, der blot er dekora-
tion, er uden værdi, kun anvendes paa skrømt
olgn. EarNiels.TT.V.150(se u. bet. 2.2). Fa-
caden (af bygningen svarer ikke) til noget
Hus bagved, men . . er (kun) en Kulisse.
Pol.Vil922.5.sp.5. jf. f: „Det Mennesket

synes at være, men ikke er." Leth.(1800).
23. 2.2) i udtr., der hentyder til, at hvad
der foregaar uden for scenen, søges skjult for
publikum; især i forb. m. bag. den Side
af Theatervæsenet, som med Flid holdes
bag ved Coulisserne. J?et6. Pro«. 71.50^.

||

især m. h. t. forhandlinger, intriger, der fore-

gaar i det skjulte, kun kendes af en snæv-
rere kreds. ChrBorup.PM.505. Man taler

om Kabaler imellem Kulisserne. Men fin-

der man ikke dem i alle Stænder?P^Sei6.
Sk.lIL281. See blot bag Coulisserne, saa
vil De faae meget at yiåe. Hauch.VI.319.
en Mand, der til Løn for stor Offervillig-
hed og Partitroskab spillede en vis poli-

tisk Rolle i Kulissen. Pont.DR.U.lll. Kort
sagt, var det hele (o: fyrstemøderne) Ku-
lisse eller foregik der noget bag Kulis-
serne og i saa Tilfælde hvad? HarNiels.
TT.V.150. (Luther) havde under sit Op-
hold i Rom (1610) faaet Lejlighed til at

gøre adskillige smaa Kig ind bag Kulis-
serne og set, at Helligheden ved Rom i

mange Henseender var alt andet end ægte.
MPont.Luther.(1902).27.

\\ (1. br.) abs.; i ftt:

hemmelige forhandlinger ; intriger; kulisse-

politik. Rigsdagslivets Kulisser og Intri-

ger. EBrand.Fra 85 til 91.(1891).65. Diplo-
matiets Kulisser. SvLa.FM.17.

3) {vel til bet. 2.i; forst.) række af træer,
der bliver staaende ved kulissehugst. OpfB.*
III.5L SaUXlY.869.

4) {vist til bet. „fuge, rand" (se u. bet. 1);
sko.) værktøj, hvormed kanten af saalen

afpudses. Lundb. AndNx.PE.11.230. Po-
litiE.KosterbUViol923.3.sp.L jf. Gelenk-
(OrdbS.), Hælekulisse.
Knlisise-, i ssgr. især til Kulisse 2

||

af mere tilfældige ssgr. m. Kulisse 2.2 w.
bet. „som angaar et teaters indre forhold"
ell. „privat; hemmelig; intrige-" kan nævnes:
Kulisse-2ir\)e\de(CSPet.Litt.L.628), -historie

(Bang.S.245. Meyer.^210), -politik (PoUlt
1921.7. sp. 2), -sladder (Schand.TJM.116),
-vrøvl (sa.O.TI.170). -bord, et. [1] (fagl.)

bord, hvis dele kan trækkes ud ell. skydes
sammen. D&E. SaVXlY.869. -der, en.

1) [1] (1. br.) skydedør. D&E. Meyer.^210.

2) [2.1] (teat.) dør, der er anbragt paa scenen
ml. to kulisser. SaUXIV.869. -feber, en.

[2.1] (nu 1. br.) ængstelse, nervøsitet i anl. af
optræden paa scenen; lampefeber. Davids.
KK.223. Meyer.^210. || overf., om en debu-
terende forfatters uro.ADJørg.GZ.138. -for-
andring:? en. [2.i] dekorations-, scenefor-

andring.
II overf. Jeg har . . Lyst til at

forklare Dig den Kulisseforandring, der
er foregaaet hos mig i Din Fraværelse.
EBrand.L.37. TomKrist.LA.17. -bjnl, et.

[1 slutn.] ^ Aller.IIL396. -liugst, en. [3]

(forst.) foryngelseshugst, hvorved træerne

borthugges i smalle parallelle bælter, medens
træerne i de mellemliggende bælter (kulis-

serne) først senere borthugges. B.ørd.GD.41.
ForstO. -styre, et (Larsen.) ell. (alm.)

-styring, en. [1] (apparat til) styring
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af en maskindel ved kulissefr). OpfBMII.
601. Scheller.MarO. -stev, et. [2.i] spec.

(CP) i udtr. for, at et teaterstykke er blevet

forældet, har mistet sin friskhed. De gode
Skuespillere, hvem de lette Roller (i „El-

verhøj'') betroedes (brød sig) ikke om Styk-
ket, over hvilket der lagde sig Kulisse-
støv. EBrand. (FolVnl928. 13.sp.2). -vin-
due, et. [1] (1. br.) skydevindue. D&H.
Meyer.^210. -vos:n, en. [2.i] (teat.) lodret,

forskydelig opstander, hvorpaa en kulisse

fastgøres. Teater-Bogen.(1901).57.
Kul-jord, en. (geol, nu næppe br.)

kulblandet jord. KSelskSkr.VI.159. vAph.
(1759). V80. -jærn, et. {jf. ty. kohlen-
eisen; sj.) kulholdigt jærn; især: raajærn
udsmeltetved stenkul; stenkulsraajærn; ogs.:

sprødt, meget kulstofholdigt jærn, som faas
ved gentagen smedning af jærn med kul-

(pulver); kulstofjærn. Sal.XI.52. -jærn-
sten, en. [kol'JBrnisde'w] (mineral.) ler-

jærnsten (lerholdig jærnspat), der er sort-

farvet af indblandet kul. S&É. OpfB.*I.445.
I. Knlk, en. [kul'^, kol'^] (dial. Kvolk.

Moth.Kél2. VS0.V.253. MDL.429ogOrdbS.
(fynsk). Feilb.Il.255. Kvulk. Kværnd.jf.jy.
Kvølk. MDL.431). flt. -e (Moth.K386. jf.
Feilb.II.255). (ænyd. kulk, kolk; vist til

kulke; ;/. dog dial. kylk, kværk (OrdbS.
(Loll.-Falster)), kølk, knude, udvækst, adams-
æble (OrdbS.(Fejø). Feilb.II.162), muligvis
besl. m. oldn. kjalki, kæbeben, f^/.kelch, kehle,
samt (m)nt. kolk, vandhul, hvirvel; sml. ogs.

II. Kulk og Gulk; dial.) strube ell. spise-
rør (især hos kvæg); ogs.: svælg ell. gulk;
undertiden : strubehoved (Thorsen. 155.
OrdbS.(sjæll.)).Moth.K386. Gulk eUerKulk
(. . Pharynx) er den Deel, hvormed Hal-
sen (hos hesten) neden og oventil forener
sig med Hovedet, og som svarer til Svæl-
get. 7i6or^.IZY.44. *en Hulken

|
sprængte

den Sorgens Klo, der klemte Kulken. .Mar-
ton.EB.lll. jf.MDL.429. iemn.(„endnu
hos Landalmuen."). Feilb.II.255. || i ssgr.

*Her nynes Litanie . .
| Og Messer i Partie

af KulckeStrubben (SamlDanskeVers.^
X.438: Strube-klukken^ loYæses.Schandrup.
A4r. især i StTuheknlk (s. d.). II. Knlk,
en ell.fet(Moth.K38? u.Kulp). [knVg, koVg]
flt. -e (Moth.K386. jf. Feilb.II.255) ell. d. s.

(VSO.). {SV. dial. kulk, kalk; vbs. til kulke

;

jf I. Kulk, Kulp samt I. Kluk 4, II. Klunk 3,
Klurk; sml. ogs. kragekulk (u. Kragegulpj;
dial.) saa meget vædske, som (kan) drikkes
paa een gang; slurk; drag (1.8.8). *før
den sidste Kulk af ham er svelled ned,

|

Da raaber Hun (o: krokonen) løes op din
Penge-pose Feeå. Sort.Poet.62. *En Kulk
udaf KsLnd.en.Schandrup.Dlr. Hør, hvilke
Kulk han tager. VSO. Feilb.II.255.

\\ hertil

kulk-drikke (o: drikke i store slurke). VSO.
(jy.). Feilb.II.255. Thor skottede til Hor-
net . . og, tørstig tilgavns, som han var,
gav han sig til at kvolkdrikke.Grww^fv.
Myth.433. jf: voldsomme Kvolkd rik-
kere . . magre Vimsere. Egeberg.BS. 7.

Kul-kalk, en. (geol.) bjergkalk. D&H.
SaUXXII.261. -kasse, en. spec: 1) be-

holder (af metal ell. træ), spand, til opbe-
varing af de kul, der bruges ved fyring i

stuer, køkken osv. S&B. D&H. TelefB.1929.

sp.4255. 2) ^ d. s. 8. -bunker. S&B. Kusk
Jens.Søm.75. \\ hertil bl. a. Kulkasse-dæksel,
dør, -lampe, -luge, -skod. 3) (jærnb.) be-

holder til kul paa et lokomotiv ell. paa en
10 tender. SaUXV.989.

kulke, V. ['kul^a, 'kol^a] ("kolke. Feilb.

11.255. SElkjær.Rane ogKirsten.(1926).131.
— dial. kvolke. Moth.K412.jf. Feilb.ll.255).

-ede e«. t-te (Moth.K412). vbs.jf. II. Kulk.
{ænyd. d. s., sv. kolka, kulka, ty. dial. kol-

ken, kolken, if. glda. kylke, kvæle; vist lyd-

ord; sml. gulke (u. Gulkj og klukke, II.

klunke, klurke, II. kulpe) 1) f gurgle
(sig). Moth.K386. 2) (dial.) synke (væd-

TQ ske) i slurkevis; drikke, saa det klukker i

halsen. Moth.K386. *Kulker I Herrer I og
nipper I Fruer I | Presser de modne og
liflige 'DTueT.Wadsk.150. kulke af Flasken.
VSO. jf. Feilb.II.255. \\ ofte i forb. kulke
i sig. Moth.K387. kulke Vin, Vand i sig.

Langebek.Lex.K369c. han (hældede) Nak-
ken bagover og kolkede i sig, saa længe
der var en Dryp i Kanden. SElkjær.Rane og
Kirsten.(1926).131. OrdbS.(sjæll). 3) (dial.)

30 som udtr. for klukkende lyd, især ved
synkning. *(han) Lår Melk af Bøtten sig
i Halsen kulke need. LThura. Poet. 329.
Vandet kulkede i Halsen. VSO. som vbs.:

den Lyd, Hesten giver fra sig . . kan være
. . Hulken eller Kulken. Viborg. HY. 35.

smst.36.
II
især upers. Det kulker i Hestens

Hals. VSO. nu oftest i forb. som drikke,
saa det kulker i halsen. J. greb Sto-
ben og drak, saa det kulkede i Halsen

^ paa ham. Rist.FT.15. saa tog (grisene) ved
(o: patterne) og sugede, saa det kulkede
i de smaa Liv.SElkjær.UnderUvejret.(1922).
67. OlesenLøkken.KlavsBjerg ogBodil.(1923).
239. Feilb.II.255.

Kul-kesseCr), en. se Ketsjer 1. jf.
(best. f): Kulkiessen. Landhuushold.I.
484.

Knlke-strnbe, en. se I. Kulk slutn.

Kul-kiste, en. (nu næppe br.) kasse,

so kiste til kul. Moth.K385. VSO. \\ overf., om
et menneskes bagdel; i forb. som vende
kulkisten i vejret paa en, give ham en
dragt prygl. Moth.K385.„i lav Talebrug."
VSO. -korn, et. (især fagl.) lille stykke

kul; spec. (telef.) om kornene i en kultelefon.

SaVXXIII.169. jf. Kulkornsmikrofon
(o: kultelefon), smst. -kurv, en. ff Kulle-.

Instruction f. Kongsberg Sølv -Verk."^^I 'i 1724.
VII.§5). større kurv, hvori kul bæres. vAph.

60 (1764). Scheller.MarO.
j| f „i nogle Steen-

kulverker en langagtig fiirkantet Kurv,
af et vist Maal og Indhold, hvori Steen-
kul maales, og hvoraf gierne 12 gaae paa
et Læs; et Kulmaal." 750. jf. Instruction f.

Kongsberg Sølv-Verk.^V^1724. VII.§5. -kæl-
der, en. (jf. -Tum). 1) kælderrum (især i
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beboelseshus), hvor kul og andet brændsel op-
bevares. VSO. D&H.

II t kælderbutik, hvor
en kulhandler har sit udsalg. VSO. 2) ^ i

(ældre tiders) sejlskibe: rum (især i forpik-
ken; „i Kuglekisten." VSO.), hvor skibets

kulforraad opbevares. SøLex.(1808). HFi-
8ker.Da.-Fr.Sø-Ordbog.(1839).70. -laa&:, et.

spec. (nu næppe br.): „Et huult Laag, nvor-
med man slukker Kul." VSO. -lag, et.

især (jf. -fløts, -gang, -leje; bjergv.): kul-

førende (oftest vandret) jordlag. VSO.
GForchh.DG.33. Uss.DanmGeoUei. -lan-
gøer, en. (jf. -arbejder, -drager samt -lem-
per; 1. br.). D&H. Larsen.

I. Knlle, en. ['kule] flt. -r. rKul(d) [kul']

Moth.KS84. Ing.DM.144. VSO. MO. Esp.
196. flt. kuUe. Moth.K384. jf. Esp.§122.1).
{ænyd. kulde, trætop (Kalk.IIL609^^), glda.

kulle, bjergtop (Postil.26), samt i forb. pa.

kul, omkuld, sv. kulle, fsv. kulder og kulle;
sideform til I. Kol;jf. hovedkulds, I. kullet)

1) (jf. I. Kol 1) isse; kun i ssgr., se i-, om-
kuld samt Kuld- 3; jf. ogs. hovedkulds og
I. Kolbøtte. 2) (jf. I. Kol 2; 1. br. uden for
stednavne) afrundet bakke; rund høj;
ogs.: (nøgen) bjergtop; afrundet bjerg.
VSO.IILK370. »Bavner paaBakker ogKul-
ler. Bich.1.259. Paa henved V2 G Mil træ-
der Fjældet overalt frem i mægtige Kuller.
NCRom.Læsebog.III.(1887).253. Himmel-
bjærgets 500 Fod høje Kulle. IngvBond.JB.
14. VilhAnd.N.17. jf.: Pastor emeritus'
Grav, hvis nøgne Kulle en Nats fornyede
Snefald havde forvandlet til en pragtfuld
lA2Li:mors2ivkoi2ig.Kidde.AE.II.336. de tal-

rige Ættehøje paa Bakkekullerne.ifF
Claus. DL. 32. en Bjærgkulle. NMøll.
VLitt.II.243. en Klippekulle. Jørg.A.
151. *Kridtkullen truende langt ud
over hang. R0rd.DT.m2. En Gang imel-
lem høres et Maageskrig hen over Sand-
^ullerne. LFeilb.SS.19.\\ som (del af) sted-

navn. MøllR.TII.637. JohsSteenstr.DS.97.
SamsøsStednavne.ix. især i best. f. Kul-

en ['kur(8)n] som navn paa en bjergaas i

Skaane. jf.: *Hin Morgen foer der en
Snekke fra Havn

j
Under nøgne Kuld.

lng.DM.169.
II. Kalle, en. flt. -r. (vistnok sa. ord

som dial. koUe, sideform til Kolv; jf. ænyd.
kul, pil (Kalk.II.577)) 1) (jf.jy. kolle, et

stykke hustømmer (Feilb.II.255), samt Kolv
1.5; fisk.) træpæl, der rammes ned i hav-
bunden til støtte for bundgarn ell. med en
line til fastholdelse af bundgarn, ruser osv.

Lundb. D&R. OrdbS.(Skovshoved). 2) (jf.

jy. koUe, løftestang (Feilb.II.255), samt Kolv
1.4) t donkraft. Moth.K387. 3) (jf.jy. kolv.
MDL.291) fkalv (Li) paa sildegarn. Moth.
K387.

III. Kalle, en. se Kuller.
IV. kalle, V. ['kola] -ede. vbs. -ning (i

bet. 2: Wagn.Tekn.328.386. SaUVIII.516.i
bet. 3: BerlTid.^yal921.M.8.sp.l) ell. -ing
(se u. bet. 2 slutn.). (sv. kola, no. kulle (kole),
ty. kohlen, eng. coal; til III. Kul; jf. kul-

iende, II. kullet (2), Kulster samt af-, for-

kulle) 1) (1. br.) intr.: omdannes til kul ved
forbrænding; forkulle, en Arne, hvor alt

er kullet hen uden Flamme og Blus.
SMich.S.188. \\ spec. om cigar: brænde sort

(i st. f. til aske). *(her sugede han stærkt
paa sin Cigar)

|

— den trækker daarligt —
kuller saa forhsinået Schand.UD. 74. S&B.
D&H. 2) (jf. afkulle 2) trans.: tilføre

ip jærn kulstof ved cementation olgn. Malmen
reduceredes og kulledes ved Trækulild.
Wagn.Tekn.291. Flydende Jærn, som tid-

ligere fortrinsvis kulledes helt op til Staal,

vil nu i mange Tilfælde ikke blive kullet
længere end til uhærdeligt Jærn. smst.394.

jf.: Jærnet opnaar . . i Masovnen sin høje-
ste Kullingsgrad som Raajærn. TFa^n.
Tekn.310. 3) {endnu ikke i S&É.; efter eng.

coal) ^|^ indtage, fylde kul. en engelsk
20 Damper, der imorges kullede paa Indre-

rheden. BerlTid.^l^l 904.Aft.2.sp.4. Fartøj er-
ne blev overfyldt med Brændsel; thi un-
dervejs herfra og til Wladiwostok . . vilde
det ikke være gørligt at standse for at

kulle. AKohl.MP.IIL90. BerlTid.''^/9l926.

Aft.9.sp.5.

Kalle-, i ssgr. (f Kolle-, Kulde-, se u.

Kulmulej. se Kul-.
Kai-leje, et. (jf. -lag samt -grube,

30 -mine; bjergv.). S&B. GBang.EK.II.354.
Biget.^Viol912.4.sp.4. -lemper, en. (jf.
-arbejder osv.; især .^) arbejder, der (under
kulfyldning) lemper (skovler) kullene i kul-

kasserne ell. i lasten, sørger for deres rette

leje m. m. Pont.SM.'^(1883).89. KushJens.
Søm.289.
kallende, adv. og adj. ['kolana] {sv.

kolande (mork) ; dannet til III. Kul ell. kul-
mørk, -sort; jf. TV. kulle, II. kullet, kul-

40 ravende samt bælgende, forgylden(e) , il-

dende, kridende) 1) (dagl.) som adv. m.
forstærkende bet. ved mørk ell. (især) sort.
Eet Øieblik var det saa kuliende mørkt,
at hun ikke kunde øine det Mindste. fi^O

And.V.91. se paa det Loft, det er jo kul-
iende sort I CMøII.M:.III.84. Alle rede de
høje, hvide Heste; men Germand Gladen-
svend red en kullene sort. Kidde.S.4. Feilb.

OrdbS. (Fyn, Falster). || (sj.) i anden anv.
50 (lysestagen) var jo saa kuUende beskidt,

da jeg fik åeu.Wied.BS.31. 2) (dial.) som
adj.: kulsort. Feilb.

I. Kaller, en. ['kul'ar] (dial. Kulle,

KoUe. Moth.K243.387. VSO. Feilb. OrdbS.
(Skovshoved), flt. -r. — dial. KoWer. Cit.1736.

(JySaml. 4R. III. 250). EPont.Atlas. 1. 641.

LilBing. Lesøe. (1802 ). 159. Feilb. jf jy.
kV o 11 e r. Fiskeriudv. (1874). Bilag. III. 4.

Feilb. — t m. sv. ell. no. form Kolje. VSO.
60 III.K24L (flt.:) Koljer. LTid.1761.376). flt.

d. s. {ænyd. kulle (flt. -r), (flt.) kolver, kol-

lo(f) (Kalk.II.577), sv. kolja (f flt. kuljor),

no. kolja (kolga); maaske til III. Kul og
egl.: fisk med sorte pletter) torskefisken
Gadus æglefinus L. (jf. Hvilling 2, Hyse,
Kliukullei). Pflug.DP.19. Krøyer.II.42. Nu
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kan man ligge og trække en to, tre hun-
drede Favne og endda kun faa en halv
Snes Kuller og slet ingen Torsk. Drachm.
STL.315. DanmFauna.KV.16.

II. Kuller, en. ['kul'arl/t KuWartJEa-
den.Horatiu8.I.107.— især dial. Koller. Moth.
K2S6. OeconH.(1782).lIL162. MR.1852.
471. HKaarsh.M.162, OrdbS.(Falster), jf.
VS0.IILK241). uden flt. (sv. koller (besi. f.

t coUeranj; gennem nt. kuller, koller (mnt.

kolrej, ty. koller aflat.-gr. cholera; jf. Ko-
lera (2), kolerisk; smZ. kuUersk, kulret

||

oftest uden art., i forb. som faa, have- kul-

ler) 1) (især vet.) hjernesygdom hos heste,

der især ytrer sig ved sløvhed; dødkuller;
ogs. om senere, forværret stadium af syg-

dommen, der viser sig ved uro, raseritilfælde

olgn.; flyvekuller. Moth.K236. Min bed-
ste Hest maae faae Kuller, om jeg skal

forraade å.ig.Skuesp.VIII.438. *vil ei Rid-
derskabet . . vildt, som Hingsten, der har
faaet Kuller,

i
Nedtrampe hele Danmarks

Agerland? Oehl.XII.57. en Ridehest . . der
har KvLller. Hrz.X.23. PMøU.11.7. Sælgerne
indestaae . . for, at Hesten ikke lider af

Koller. MB.1852.471. LandbO.III.239. jf.:

naar (min fantasi) ved lang Hviile er ble-

vet vælig — og pludselig et skrækkende
Billede viser sig for den da faaer den
Kuller — da Farvel Rytteri Ew.(1914).IV.
382. død (Funke.(1801).1.46. Frank.SM.
1805.640) ell. stille kuller, (nu næppe
br.) dødkuller. OeconH.(1784).III.162. Blich.

(1920).XXII.ll. VS0.III.É241. MO. fly-
vende (Funke.(1801).L46) ell. gal kul-
ler, (nu næppe br.) /lyvekuller. OeconH.
(1784).I1L162. yS0.III.K241. MO. \\ om
andre, lignende (fænomener ved) hestesyg-

domme. KuUerlignende Symptomer kan
. . udvikle sig ved Hjernebetændelse,
ved sygelige Tilstande i Kønsredskaberne
(„Sæd- og Moderkuller"), i Mave- og
Tarmkanal (Mavekuller). /SaZ.^XIF.Sr^.

jf. ogs. Sol- (sygdom, fremkaldt af stærk
solhede. VS0.III.K241.VI.645. MO. D&H.
11.305), Sovekuller (Feilb.III.473). 2)

fj/". Tropekuller; især spøg.) sindstilstand
(især af øjeblikkelig natur) hos mennesker,
der minder om (uroen, raseriet, ustadigheden
ved) kuller. Har han Kuller? — visse Luu-
ner, hvori ingen tør komme ham for nær?
Ew.(1914).lY.143. naar denne overtroiske
Grille, liig en Kuller (fix Idee) indtager
Ungdommens Hoved, da er det forbi med
Aandens Historie. Grundtv.(KbhSkild.l818.
sp.l677). *alle hede Ho'der staa i Brand.

|

De svage Sjæle overalt faa Kuller. PZom^.
11.213. III. kuller, ubøjeligt adj. [ikul'er]

{til II. Kuller; jf. kullersk, kulret samt II.

ilyvekuller) 1) (dial.) om hest: kullersk.
Feilb.(u. kullersk;. OrdbS.(Fyn). 2) (tale-

spr., 1. br.) om person: kulret (2). Aalbs.
HansLykkesÆventyr.(1901). 155. var han
pludselig bleven kuller, gik han Amok.
AKohl.MP.III.45. VBarfoed.Ærbødigst —!
VI.(1927).7. OrdbS.(Fyn).

t Kuller-it^at, et. (om 1. led se -stok)

^ aabning i dækket, hvorigennem kuller-

stokken stod i forbindelse med rorpinden.
Kolder-: Roding.lII.894. f -lu^e, en.

^j. luge over kullergattet. Kold er-: Roding.
111.894.
kullersk, adj. ['kurarspj (f kullcrisk.

Viborg.lIY.40. nu næppe br. kollersk. Moth.
K236. VS0.III.K241). {ty. kollerisch; til

10 II. Kuller; jf. III. kuller, kulret) 1) (vet.

ell. landbr.) om hest: som lider af kuller
(II.l). Moth.K236. Vor Kudsk . . havde
en kullersk Hest, der . . først ikke vilde
fremad og saa sprang afsted som en gal
Usinå.Goldschm.NSU. VII.142. LandbO.lII.
240.

II
(sj.) om tilstanden ved kuller, under-

tiden danner den dødkuUerske Tilstand
. . Udgangen af en akut Hjernebetændelse.
LandmBHl.376. 2) (især dial.) om person

:

20 kulret (2). Vi talte om dig, og jeg sagde,
at du somme Tider blev kullersk og læng-
tes derfra (o: fra Rom) igeii.JLange.(Til8k.
1910.11.455). FThist.P.91. Feilb. OrdbS.
(sjælL).

t KuUer-sitok, en. fKolder-. Roding.
111.894). {ty. t kolderstock (kelter-); fra
/loZZ. kolderstok; jf. ty. f kolter i sa. bet.,

og ty. dial. kulter, stamper til lergulv; 1. led

vist besl. m. sv. og no. kult, se Koltring) ^
30 vertikal stang, hvorved roret i ældre tiders

større skibe (før indførelsen af rat) kunde
bevæges fra øverste dæk, idet den gennem en
aabning i dækket („kullergattet'') stod i for-
bindelse med rorpinden og kunde dreje denne

(jf. -gat, -luge;. Ebenezer (o: dansk or-

logsskib, anv. i den store nordiske krig), om
jeg husker ret, det første (skib) som ka-
stede Kuller-Stokken og styrte med Radt.
OeconT.V.43. Roding.III.894f. jf. VSO.

40 Kuliert, en. se II. Kuller.
I. kullet ell. kuldet, adj. ['kula^] (nu

kun dial. kollet. Moth.K235. jf. VSO.III.
K241 samt Feilb. Thorsen.9). {ænyd. kuldet,
koldet, glda. kwllædh (PLaale.nr.ll78), sv.

kullig, fsv. kullotter, no. kollet (kollutt),

oldn. kollottr; afl. af I. Kulle (I.Kol) || uden
for forb. den kullede greve (se bet. 1) er

ordet nu 1. br. i rigsspr.)

1) (jf. I. Kol 1) med nøgen isse; haar-
50 løs; skaldet; ogs. om hovedet: tætklippet

(Feilb.) ell. skaldet. Moth.K237. *Krum
han (o: Stærkodder) er, af Kampe mæt,

|

Kullet som en Stodder. Oehl.XXIV.198(jf.
Fritzner. u. kollottr 2). *Til Løn for han
ikke vidner imod mig

|
Skal jeg række

Haand til — Det vover din arge, !
Kul-

lede Munk at foreslaae mig? Hrz.XI.103.
*Vær hilset. Gubbe . .

|
Med Kinden furet

og med Issen kullet. Ploug.VV.1.142. \\ især
60 i forb. den kullede greve, (hist.) grev

Gerhardlll(Gert) afHolsten(fl340).DFU.
nr.29.58. Holb.DH.I.407. *Niels Ebbesøn
vog den kullede Greve. Oehl. L. II. 116.

Grundtv.PS.VI.235. Ottosen.YH.1.380. \\ i

videre anv.: haarløs; nøgen, en stor Abe
uden Hale og med kullede Rumpebal-

XI. Rentrykt V« 1929 44
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ler. Biehl. DQ.IIL232. den lille, blinde
Hund, der nød sin høje Alderdom paa
de kullede Rester af et Grævlingeskind
henne under Sybordet. HKaarsh. Trange
Stier.(1899).35.

2) (jf. I. Kol 2, 1. KuUe 2; 1. hr,) om klippe

:

med rund top; afrundet; ogs.: nøgen; har.
Kølholm rager i Vejret som en kullet
Klippe. RistFT.205.

\\ (jf. bet. å) i videre

anv., om fladt ell. nøgent, øde terræn. Wi- lo

wet.Prøve afErkiendtlighedtilFr. V.(l 751).57.
*Det (o: Jylland) er slet intet Klippeland,

|

Enddog det ej er kullet. Grundtv.FS.IV.7.
*Det var ved sankt Mortens tide,

|
grå

var himlen, marken kullet,
|
hist og her

kun stod den grønne
| rug og lyste op i

muldet. Hostr.SD.1.348. FBon.Ejemstavns-
Billeder.(1892).133.

3) som mangler top ell. afslutning; af-
stumpet. 3.1) (1. hr.) i al alm. Moth.K235. 20

vAph.(1759).jf. bet. 4: nogle Personer, som
Pigen fra Landet antog for Soldater, med
løjerlige kullede Huer ogRegnkapper vare
i trsLYl Bevægelse. Schand.SB.62. 3.2) om
hjorte ell. især hornkvæg: som mangler horn;
hornløs. Deris Køer (er) kuldede. P;^w^.
DP.536. Bauch.SD.1.287. Det gaar den
fældende Urkok som den kullede Hjort, der
slaar sig i Flok med Kjønsfæller. Bogan.1.2.
de sammentrykte, kantede, knudrede Horn 30

. . findes dog i Reglen kun hos Hannen,
Vædderen, hvorimod Hunnen, Faaret, som
oftest er kullet. BMøll.DyL.L219. Feilb.

SjællBond.81. jf: Lammet selv . . byder det
kullede Hoved til Strid førend Naturen
har bevæbnet det med Horn. Schytte.IR.I.
16.

II
talem. kullet ko fik ikke horn osv., se

Horn 5.1. kullet okse vil først til at
(ell. kan ogsaa. CBernh.III.288) stange,
(nu sj.) om tarvelige, usle personer. Mau. 4p

750^. Molb.Ordspr.112. 3.3) om træ: som
mangler, har mistet toppen. Storken kneb-
brede paa den kullede Eg.Argus.l770.
Nr.3.1. et gammelt, faldefærdigt, kullet
Træ. Rist.J.162. 3.4) om kirke ell. (kirke)-

taarn: som mangler taarn (henholdsvis
spir); taarnløs ell. spirløs. Moth.K237.
Kirken er kulleå.EPont.Atlas.IV.lU. Blich.
IV.585. Kirkens Taarn, det var nu kul-
let . . Men i gamle Dage var der et Spir. 50

Schand.BS.166. Trap.'^Y111.615.
\\ (jf. bet. 4=;

1. hr.) om andre bygninger ell. bygningsdele

:

har; nøgen; uden pynt; prunkløs.Winth.
1V.67. Drachm.F.1.49. Er det en Graa-
vejrsdag, giver de mange graa kullede
Mure . . Byen et trist Udseende. HMygind.
Pompeji.(1923).l.

4) overf, nedsæt.: af utilfredsstillende na-
tur; ringe; ubetydelig; snoldret. Moth.
K237. hun foragtede Prindser . . og lod 60

sig nøie med en lille kulled Yme. Biehl.
DQ.11L12. OrdhS.(Fyn).

IL knllet, (part.) adj. ['kolaf] (f kullig.

vAph.Chym.Il.426). {sv. kolig, no. kullet
(kolet), isl. kolottur, (mørke)brun, kolugur,
tilsmudset, sort, jf. eng. coaly, ty. kohlig; til

IH. Kul (ell, i bet. 2, som part. til IV.
kullej) !) snavset, plettet af kulstøv ell.

(især) kulrøg; sodet; sværtet. Moth.K386.
(guldmageren kommer) gandske kulled i

Ansigtet. Holb.Arab.4sc. Røgen trækker
hen under det kullede, sodede Loft og
røger SMnker. Gold8chm.NSU.Vll.73. MO.
D&H. jf.: *(kulsvierens) bekullede Fin-
ger. Bagge8.I)anf.l.398.

II
(nu næppe hr.)

sort; snavset. Moth.K386. *Flyv til din
Mødding derude,

|
Hvor Møget du roder

ker (i det brændte hus) laae op til den falde-
færdige Skorsteen. ECAnd. Vl.59. ESchwa-
nenft.ln.62. jf: *\eg kommer fra Livets
Ovn . .

I
mit Hjærte er som en kullet Bavn.

JVibe.Slaaen.(1927).18. 3) (nu sj.) som
minder om ell. indeholder kul; kulagtig,
-hol dig. (olien) efterlader en kullig Gien-
sats efter sin Destillering. vAph.Cliym.ll.
426. den kullede Atmosphære (i London).
NyeEygæa.Ylll.(1826).23. Kommer kullet
Jærn i Berøring med Jærnilte, da vil der
kunne dannes Jærn og Kulilte, som i Luft-
form søger at unåvige.Wagn.Tekn.55.
knllig:, adj. se H. kullet.

Knlling, en. vbs. til IV. kuUe.
Knl-lnn^e, en. (med.) om lunge (hos

kularbejdere), der har optaget usædvanlig
mange kulpartikler og derfor er sortfarvet

(Anthracosispulmonum).Panum.372.'\æfit,
en. ^foræld, kulmaal: 18 tønder kul å 192 pot-
ter (3,339 m^ ell. 5220 9t). Larsen.
Knlm, en. [kul'm] (efter ty. kulm

; gen-
nem ital. colmo, tinde, af lat. culmen; jf.
kulminere samt Holm; sj.) egl. om forhold
i Tyskland og Svejts: rund bjergtop (jf.:
*Kulmens (o: Rigi kulms) fjerne Højder.
ThøgLars. Søndengalm. (1926).l0) ; derefter
(vist kun hos Kidde): rund bakke(top);
kulle (I). Høj og ene hævede Banken
sin skaldede Kulm over Skovene. Kidde.
AE.1.284. smst.11.349. sa.E.228. jf.: Gol-
gatas nøgne St enk ulm. sa.S.Si.

ILnl-maal, et. redskab, hvormed man
maaler kul; ogs. (foræld.): et vist maal kul

(jf -læst, -tønde). VSO. Scheller.MarO.
Sal.^V'.620. -maaler, en. person, somud-
maaler kul (for et brændselsfirma) ; ogs. (for-
æld.) om autoriseret maaler. VSO. Reskr.
yiil847.§l. DagNyh.ViM12.Till.2.sp.3. Berl
Tid.y^l929.M.6.sp.4. -mand, en. 1) (7iu

dial.) person, som svier ell. kører med træ-

kul. Moth.K385. VSO. Feilb. 2) (dagl.) per-

son, som en detail handler med kul (AndNx.
PE.111.2 7. D&E.); ogs.: kularbejder ell

brændselsbærer (Drachm.D.38. D&E.).
t -materie, en. d. s. s. -stof 1. VSO.
-mile, en. halvkugle- ell. kegleformet hob

af træ, der dækkes med græstørv, jord olgn.

og brændes til trækul; mile. Moth.K385.
Forordn.'Vil733.§29. Blich.(1920).XVllL
162. ECAnd.XlL347. Utallige Kulmiler
har i Hundredaarenes Løb sendt deres
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eraa Røgskyer til Vejrs i og omkring
Nordsjællands Skove. ZakNiels.K.S. OpfB.*"
1.550.

II
tørvestak, der brændes til kul. Feilb.

Kalmination, en. [kulmina'Jo'w] flt.

-er. {ty. kulmination, eng. culmination; fra
/V. cuimination ell. nylat. culminatio; vhs.

til kulminere) det at kulminere; ogs.: kul-

minationspunM. 1) O /ti kulminere 1. disse

Øjeblikke vare Culminationen af min ^\dd'

lemciTteT. Blich.(19^0).Vm.26. Apollo fra

Belvedere og den mediceiske Venus . .

maatte komme til at staae for (Winckel-
mann) som Culminationen (Brandes. IV.
153: Toppunkter^ af den græske Kunst.
Brandes. E. 17 7. I hele ('f^erw-^Gruppens
Udvikling fra Steppe- til Skovdyr beteg-
ner (flyveegernet) Kulminationen. Brehm.
DL.^Ilil.l76. Maanederne Juni-Novem-
ber 1771 — Struensee-Regimentets Kul-
mination. Aarhog f.Hør8holm.(1927).34. 2)
(astr.) til kulminere 2: højeste stand, som
et himmellegeme i løbet af 24 timer ind-
tager; ogs., i forb. nedre kulmination
(mods. øvre kulmination^, om dets la-

veste stand, den høie Flod . . indtreffer
paa ethvert Sted ved Maanens Culmina-
tion. ^WS'awc/i. ('i 799;. 75i. (en) Stjernes
Kulmination.jHee^aar^.^sfron.^58. GJ Knl-
minations-pnnkt, et. især [1]: højde-
punkt; det højeste punkt, man kan naa; den
højeste grad i en udvikling. Oehl.Er.II.35.

dette Øieblik var . . Culminationspunktet
for hans jordiske Lykke. Gylb. 11.13. Nu
først kommer Digtningens . . geniale Cul-
minationspunkt (Brandes. II. 47: Højde-
punkt;. Brandes.DD.219. FolketsAvis.^^k
1921.1.sp.4.

ILal-mine, en. 1) (jf. -grube 2; bjergv.)

mine, hvor der brydes kul. LTid.l724.369.
SaUXIY.875. 2) [I.2] ^ ikke-selvvirkende
sømine, hvor det elektriske batteri dannes af
minekassen, søvandet og et i dette nedsænket
kulstykke. Eag.VI.422.
kulminere, v. [kulmi'ne-ra] -ede ell.

(nu sj.) -te. vbs. Kulmination (s. d.). {ty.

kulminieren, eng. culminate; fra fr. cul-
miner ell. nylai. culminare, til lat. culmen,
top (besl. m. Holmj; jf. Kulm) 1) CP naa
toppen (af noget); næsten kun overf., især
om udvikling: naa sit højdepunkt, den
29 Juli culminerede Epidemien. Biibertz.
Cholera-Epidemien.(1855).46. Et Digt . . i

hvilket Winthers Naturmaleri culminerer
(Brandes.II.26: naaer sin Højde;, brandes.
DD.184. Bønnelycke.Sp.56.

\\ om person, især
kunstner: naa det ypperste; være paa sin
højde, paa sin æres, lykkes top. Blich.(1920).
X.201. den ejendommelige Interesse, som
en Forfatter, der ikke har kulmineret, har
forud for sine kulminerede Samtidige. ÆTø-
rup.1.62.

II i forb. m. i (sjældnere med. Bran-
des.DD.156): naa sit højdepunkt i; ogs.: ende
med, udmunde i. forsaavidt som (Shake-
speares) Lyrik stundom culminerer i Van-
vid. Kierk.XIII.388. EmilRasm.DL.18. 2)
(astr.) om himmellegeme: indtage sin højeste

stilling paa himmelen; være i øvre kul-
mination; om fiksstjerne: staa i meridi-
anen. Bugge.A8tr.l4. Den nylig culminerede
Fuldmaane kastede sit Lys ind til ham.
Ing.EF. V.129. Heegaard.Astron.237.
JKnl-mnle, en. (nu kun no. -mund, se

wc?/". Kolmund. vAph.Nath.V.187. — tidli-

gere ogs. m. former som Kollemisse, -mo-
der, -mule, Kuldemynde, se ndf. —

10 (sj.) m. SV. form Kummel. Bogan.ll.169.172).
{ænyd. kulmul(e), ^f. -mølle, sej, wo.kolmule,
isl kolmiili; jf. Kulfisk, sv. kummel, eng.

coalfish, ty. kohlfisch, -mund, kohler, kum-
mel, samt ital. carbonaja og det tidligere

artsnavn Gadus carbonarius (af lat. carbo,
kul); sml. oldn. kolmiila som navn paa en ged
(LexPoet.341); egl.: fisk med sort mund, ell.

som er sort i munden) ^ \) om forsk, torske-

fisk (jf.: „en fisk i Norge." Moth.^K410); nu
20 især om alm. kulmule, blister, Merluc-

cius smiridus (jf. -svier 2.3). Krøyer.II.140.
DanmFauna.X.V.31. jf. VSO.(nol), -mund:
vAph.Nath.V.187.Kielsen.Naturhist.I.(1802).
184. CKiølbye.Naturhi8t.(1821).97. jf. VSO.
S&B.

II f sej, Gadus virens (tidligere: car-

bonarius). -mule: MO.jf. VSO.(no.). Køl-
lem i s s e.EPont.Atlas.1.648. Kollemoder.
smst. VareL.(1807).III.250. nogle Fiske-
udsælgere paa det kjøbenhavnske Fiske-

so torv kalde den KoUemule. Krøyer.II.
105. -mund: Cuvier.Dyrhist.1.367. VareL.
(1807).III.250. jf. VSO.

il t firetraadet hav-
kvabbe, Motella cimbria. Et Individ af denne
Art solgtes mig paa det kjøbenhavnske
Fisketorv under Navnet „Kuldemynde".
Krøyer.11.200.

|| f Den gule Kulmund (0:

lubbe, Gadus pollacius). Cuvier.Dyrhist.I.
367. 2) (jy.) sort kutling, Gobius niger.

-mule: Krøyer.1.384 („Koldingfjorden").
40 -mark, adj. (jf. kuliende, kulravende
mørk (u. kuliende, kulravende;; 1. br. i alm.
spr.; jf.: „usædv." Levin.) meget mørk ell.

sort; bælgmørk; kulsort, en Kul-Mørk Nat.
KomGrønneg.I.165. De i Formiddags kul-
mørke Klipper vare fra Foden til Toppen
bedækte med Snee. Bagges.DV.X.24. En
kulmørk Skymasse. ZakNiels. Maagen. 13.

Feilb. -marke, et. (f -mørk. Moth.K385).
(nu 1. br.) bælgmørke. VSO. MO. D&H.

50 Knlning;, en. vbs. til IV. kulle.

KnI-as, en. (jf. -damp; røg ell. os fra
brændende kul; spec. (dagl.): kulilte. Adr.
^Vil762.sp.9. Christ.Kemi.i08. AKrarupNiel-
sen.Dragen vaagner.(l 927).53. -aversnr.
adj. [kol'couariSU-V] (kem., nu 1. br.) som inde-

holder kuloversyre; overkulsur. Kuloversurt
Kali (o: kaliumsaltet kaliumperkarbonat).
VareL.^382. -aversyre, en. [kol'cnuQr-

isyra] (kem.) forbindelse af kuldioksyd (kul-

60 syre) og brintoverilte;per-kulsyre.SaUXVIII.

1104. -avn, en. 1) (1. br.) kakkelovn, ka-

min, hvori der (kun) kan brændes stenkul.

MO. D&E. 2) (nu næppe br.) ovn, hvori

træ ell. tørv brændes til trækul; mileovn. VSO.
MO.
Knlp , en ell. f (i bet. 2) et (Moth.K

44"



695 Kaipande kulravende 696

412). (Kvalp. ZakNiel8.GK.61. Kvulp. Moth.
K412. jf. qvulpdrikke. MDL.430). {ænyd.
kvulp (Kalk.I1.680), no. <itaL kulp ; vbs.til

II. kulpe; if. II. Gylp samt I-II. Kulk; sml.

o,^s. Kragekulp ("w. Kragegulpj; dial.) \)til

II. kulpe 1: klukkende lyd; klukken. l.l)

(sj.) i al alm.; jf.: i hans Bryst (mødtes)
to hinanden modsatte Strømme, der . . brø-
des en Stund med Kvalp og Bobler. Zak
Niels.GK.61. t.2) slurk; kluk. Moth.K387.
VSO. Rietz.364(skaansk).\\hertil kulp-drikke.

MDL.430. Aakj.VB.200. 2) f krage-,
ravneskrig. Moth.K412. 3) (jf.l.Kulk)

t svælg. Moth.K412.
Kul-pande, en. (jf. -potte; foræld.)

kulbækken (1); ildpande. vAph.(1759). VSO.
MO. -papir, et. 1) (fot.) kopipapir til

kulfotografi. Haandv.41. Opf£."111.657. 2)

(nu sj.) papir (fremstillet af papirmasse og
pulveriseret træ- ell. benkul), anv. til filtrering

af urent vand, indpakning m. m. VareL.^
456. 3) T papir med (blaat ell. sort) farve-

stof, hvormed der (ved maskinskrivning olgn.)

fremstilles kopier; kopierpapir (karbonpapir).
PapirL.218. -patron, en. stykke trækul
anbragt i rør ell. svampedaase paa en kulpibe.

OrdbS.
I. Kulpe, en. (nu alm. Kolp(e), se ndf.).

(til II. kulpe ell. som forkortelse af Kulpe-
snor, -tøj

; jf. f kvolp, pind (Moth.K412),
no. kulp (lille, valseformet ting), der er besl.

m. Kolbe, Kolv; fisk.) d. s. s. Kulpetøj. Ku 1-

pe. Moth.K387. VSO. Ko lp. Regulativ for
Fiskeriet iSkanderborgSø.^^/6l923.§5. \\ ogs.:

krum pind, kæp, som holdes i haanden, og
hvortil kulpetøjets snøre er fastgjort. Kolpe.
OrdbS. II. kuljpe, v. (i bet. 3 nu alm. kolpe
['ka)168] se ndf. — jy. (i bet. 1-2) kvolpe.
Feilb. (u. kvalpe;. kvulpe. Moth.K412. VSO.
V.254. MDL.429. jf. ogs. kvalp e. Moth.K
396. MDL.425. Fnlb.II.336). vbs. (i bet. S)
-nlngy jf. Kulp. (ænyd.kvulpe (Kalk.II.680),
kvalpe (smst.V.625; i bet. 2), sv. dial. kållpa,

fiske med krog i en vaage, no. dial. kulpa,
plumpe, nt. kolpen og kiilpsen, spy; lydord,

vist egl. om klukkende lyd; sml. I. Kulpe;
jf' gylpe og kulke, skvulpe) 1) (jf. gylpe 1,

kulke 2-3; dial.) om klukkende ell. skvul-
pende lyd, især i halsen. \\ upers. Det qvul-
§er i den travende Hest. MDL.429. Han
rikker, saa det qvulper . . i ham. smst.

Aakj.SV.IL5. jf. Feilb.II.336 (u. kvalpe^.
||

spise ell. drikke under klukkende lyd: især
i forb. kulpe i sig. Moth.K387. VSO.V.
234 (u. Qvulper;. Esp.448 (u. Kølpa). Rietz.

364(skaansk). jf. Feilb.IL 336 (u. kvalpe).

2) (jf' gylpe 3 ; nu næppe br.) om fugle,
især ravne og krager: skrige. Moth.K396.
412. VS0.V.254(u. Qvulperj. 3) (vist egl.

om den lyd, som fremkommer, naar kulpe-
tøjet hæves og sænkes; fisk.) fiske aborrer
med kulpetøj. Kulpe. Moth.K387 („i Jfl-
land"). VSO. en Fisker, der sidder og
k olp er. Egeberg.PV.67. Lystfiskeri maa
alene udøves ved Medning, Kolpning,
Knudning, Dyp og Bhnk. RegulativforFi-

skeriet i Skanderborg Sø.^^/s 1 923. §5. Fersk-
vandsfiskeribladet.l 929.45. Feilb. II. 356 (u.

kålpe;.
Kul-pen, en. [3] (nu næppe br.) d.s.s.

-stift. VBO. -periode, en. (geol.) d.s.s.
-tid. SaUXVlI.471. -perle, en. (1. br.)

uægte perle afjet ell. andre kularter; (alm.:)

stenkulsperle. "^Øjnene skinne som Kulper-
ler hlanke. Schand.TF.1.201. Sort Silke-

10 kjole med . . en Mængde blanke Kulperler.
JakKnu.G.126.
Kulpe-ginor, en. [II.3] (fisk., nu næppe

br.) om (snøre paa) kulpetøj. Moth.K387.
-toj, et. [II.3] (nu alm. Kolbe-, Kolpe-j.

(fisk.) fiskeredskab, anv. (i de midtjyske søer)

til aborrefangst (fra is), bestaaende i en kort

kæp med tværstykke (jf. I. Kulpej og en line,

der bærer et lod med en krog, som (langsomt)
hæves og sænkes (som ved pilkning) for at

20 hidlokke aborrerne (jf. -snorj. Kulpe -: Fed-
ders.FF.59. Time efter Time (kunde han)
staa og hive i sit plumpe Kolbetøj. Baud.
AaH.32. Kolbetøj . . er en Slags Pilk.

LandbO.II.83. SaUVIII.1.53.KV1.193. en
Fisker med sit KolbetølJyllP.^y21922.5.
sp.2. Kolpe-: Ferskvandsfiskeribladet.1929.

43ff.
Kul-pibe, en. en især i tidligere tid

(slutn. al 19. aarh.) anv. pibe, i hvis rør ell.

30 svampedaase der anbringes trækul (kulpa-
tron) til filtrering af røgen ell. opsugning af
vædske. (provsten) nippede til en langskaf-
tet Kulpibe med tykt Rav -Mundstykke.
Pont.FL.6. -plads, en. 1) lagerplads, op-
lagssted for kul (jf. -gaardj. S&B. TelefB.
1928.11.1179. 2) i havn, havneby, hvorfra
kul udskibes (jf. -havn, -station, -værftj.

TeknMarO. Scheller.MarO. -pol, en. f/t/s

J

stang (plade, klods) af kul, der danner den
^positive pol i et galvanisk element; ogs. om

den tilsvarende klemskrue. S&B. SaUXIV.
875. -port, en. ^ aabning i skibssiden til

fyldning af bunkerkul. TeknMarO. -potte,
en. (jf. -bækken 1, -pande; foræld.) kar ell.

(ler)potte med gløder; ildpotte (2). VSO.
-pulver, et. (især %) finstødt kul (jf.
-støv). VSO. Wagn.Tekn.9. f -puster,
en. (ænyd. d.s., sv. f kolpustare, om en
guldmaqer; jf. ty. f kohlenblåser) d. s. s.

50 -fust. VSO. 'jf.: „et Foragts-Ord til Guld-
magere." vAph.(1764). -rager, en. (ogs.

-rage. Danmarks Folkeminder.IV.(1909).23.
jf. Larsen.). ^ (større) jærnredskah til at

rage op i en ild, et fyr med (jf. Ildrager^.
VSO. TeknMarO. -ravende, adv. ['kol-

(ravana, -'ra'vana] {vist først i slutn. af
19. aarh.; udvidet form a/* kul-mørk, -sort:

jf. kuliende samt ty. kohlrabenschwarz; om
2. led se bælgravende; dagl.) som forstær-

()0 kelse af mørk ell. (især) sort. Loftet (var)

saa kulragende sort, som om det hørte
hjemme i en Negerhytte. CMøll.M.III.87.
Hønsenes Hus var jo ogsaa kulravende
sort, naar Pinden var sat for. KMich.PG.9.
Indstævnte har udtalt, at hans Føl fødtes
„kulravende sorte", men var „kridende
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hvide" ved 2 -Aars Alderen. BerlTid.'^^lB

1907.Aft.3.8p.3. DagNyhM/Bl922.2.8p.2.
I. knlre, v. f'kulra] (nu kun dial. kolre.

Moth.K236. VSd.IILK242. EspAéS). -ede.

{sv. koUra, iy. koUern; til II. Kuller; jf.
kulret samt II. kulre) 1) (til II. Kuller 1;

nu næppe hr.) om hest: vise tegn paa,
have kuller. Moth.K236. VS0.nLK242.
MO. 2) (til II. Kuller 2; nu næppe hr.) om

Tøjet, vil det ofte blive ubrugeligt. Const.
Kogeh.318.
Kulet, en. se Kulso.
Kul-sandsten, en. [kol'san,sde-'n]

(geol.) sandsten, hørende til stenkulsforma-
tionen. SaVXIY.875. I. -sejl, et. i pre-
senning, der under kulfyldning ophænges
foran og agter for kulhullerne for at hindre
tilsmudskning af dækket med kulstøv. D&H.

person: være forrykt, forstyrret; hære \Q SaVXIY.875. II. -sejl, et. se Kuldsejl.
sig forvirret ad. Moth.K236. VS0.III.K242
3) (jf. ty. kollern, larme, rase; sml. ogs. II.

kulre; hornh.) om kalkun: pludre. Esp.ééS.
II. t kulre, V. {fra nt. kullern, ty. kol-

lern, egl.: rulle, trille; til fy. diaZ. kulle, sa.

ord som Kugle
; ,jf. ogs. sv. kulira, rulle (af

kuli, sa. ord som I. KuUe^; sml. I. kulre)
give lyd som en rullende kugle; rumle.
Kulren og Rumlen i Tarmene. CEMangor.
RS.22.
kulret, adj. ['kulraf] (jy. kulleret. Feilh.

jf. (flt.): kullerte Heste. Folitivennen.1799/
1800.1383. — især dial. kolret. HKaarsh.M.
162. jf. dødkolret. smst.255). {jf. sv. koUrig,
mnt., ty. kollerig; til II. Kuller; sml. II. kul-
ler, kuUersk, I. kulre samt død-, flyvekul-
ret) 1) (landhr. ell. dial.) om hest: kullersk.
de mest uvane Tyre, de mest kulrede
nesie.Drachm.JJB.361. Feilh. jf.: den halv-

Kuls-^ast, en. se Kulgast
Kul-sjover, en. (talespr., nu næsten kun

foragt.) kularhejder, -drager. Schand.F.453.
Dannebrog.^^Ibl909.2.sp.5. -skib, et. skihy

der er fragtet med kul; tidligere især om
(engelske) skibe, som bragte kul fra England
(jf. -drager 2, -slæberj. Bobinson.I.18. HC
And.IV.216. Scheller.MarO. -skifer, en.
(geol.) skifer, hørende til stenkulsformationen

20 (jf. -sten). VSO.(u. Kulsteen;. SaUXIV.
875. -skipper, en. (7iu 1. br.) fører af
et kulskib. PAHeib.Sk.III.65. Drachm.EO.
399. D&H. -skoTl, en. (jf.-skuife, -spade,
-øse samt Ildskovlj skovl til skufning af
kul, til indfyring især i større fyr. Tekn
MarO. Lokomotivføreren ved sin Regu-
lator, Fyrbøderen støttet til sin Kulskovl.
Bønnelycke.L.69. -skuffe, en. (jf. -skovl,

især anv. til fyring i kakkelovne oq
kulrede Hest. Gravl.AB.131. 2) (dagl.) om 30 komfurer). Yiborg&merg.HB.89. AndNx.M.
person : forrykt; tosset; især om mere forbi-

gaaende tilstand: forstyrret; ikke ved
sine fulde fem. Hostr.E.I.13. saa kom
den egentlige Hexekunst: saa spillede hun
paa Klaver, gjorde ham kulret med Mu-
sik. Gjel.M.255. At skyde paa fredelige
Fiskerbaade I . . de maatte aabenbart være
simpelthen kulrede paa de andre Skibe.
AKohl.MP.I.126. hun er kuket, hun be-

148. -sluger, en. ^ (nedsæt.) om (gam-
melt) dampskib, der har for stort kulforbrug.
Scheller. MarO. DagNyh.Vs 1923. 8. sp. 3.

-slukker, en. (nu næppe br.) redskab,
hvormed hagere slukker gløder. vAph.(1759).
VSO. MO. -slæber, en. ^ (foragt.) kul-

skib, alle disse Skarnfjerdinger af engel-
ske Kulslæbere. Drachm.KK.61. CarlSør.S.
11.173. -smul(d), et ell. f en (Moth.

tænker sig — frem og tilbage — ved 40 K385). smaastumper af træ- ell. (nu især)
hverken ud eller ind.EKornerup.NyeJapan.
(1922). 97. jf.: en kulret Latter. ^wcA/i.
EG.171.

il
(sj.) i videre anv. Schand.O.IL304.

(hunden) hylede, som om den var kulret.
Børd.S.13.

Kul-rist, en. 1) (sj.) rist i en ovn,
hvor der brændes kul; ildrist. Hans graa
Bryst lignede en gammel udbrændt Kul-
rist med Aske mellem Stængerne. JVJens.

stenkul; ogs.: kulstøv. KulsmuUet gløder
Ageren. VSO. TeknMarO. -so, en. (f i

bet. I Kuls. Moth.^K410). 1) {navnet p. gr.

af fiskens sorte farve og hæslige udseende;

jf. Graaso 2, Hav-, Kvabso 2) >f hun af
stenbider, Cyclopterus lumpus. Moth.^K410.
Krøyer.II.493. Frem.DN.152. 2) {vist efter
propr. Kulsoen, øgenavn til en kvinde i Et-
lar.GH.; sml. Grav- 3, Kvabso 3; l.br.) sju-

Sk.30. 2) ^ rist, der dækker over et kulhul 50 sket, uordentlig kvinde. D&H. -sort, adj.
(1). Scheller.MarO. -rum, et. 1) (jf. -hul
2, -kælder; rum, hvor kul opbevares. VSO.
SaUVII.483. 2) (jf. -sæk 3; nu næppe br.)

fyrrum (1) i en kulovn. PhysBibl.XXI.221.
225. -rod, adj. {jf. ty. kohlenfuchs, koh-
ler, mørkerød hest; vet, nu kun dial.) om
hest: af dyb mørkerød farve med et sortla-
dent skær; sortrød. Viborg&Neerg.HB.76.
Viborg.HY.139. OrdhS.( Vendsyssel, Sønder-

(poet., sj. (jf. dog Feilh.) -svart. Drachm.
VS.132). {ænyd. d. s., oldn. kolsvartr; if.

sort som kul (u. III. Kul 1.3 ), kuUende,
kulravende sort (u. kuliende, kulravende;
samt -mørk) sort som kul; meget sort. *Som
den gyldne Soel frembryder

| Gjennem
den kulsorte Skye. Kingo.184. *en kulsort
Skorsteensfeier. Oehl.X.88. *om de mæg-
tige Skuldre svinger

|
En skrigende Ravn,

jyll, Nordsjæll). -rog, en. {oldn. kolreykr; 60 de kulsorte Ymger.Schaldem.CN.81. Uden
jf. -damp, -os) røg fra brændende kul; især:
røg, som (i ret høj grad) indeholder ufor-
brændte kuldele. Tolderl.F.1.73. At tørre i

en Gaard i en By er forbunden med stor
Vanskelighed. Thi dersom Vinden bærer
saaledes paa, at Kulrøgen slaar ned paa

for var det kulsort, Regnen slog mod ^m-
åen.Schand.F.449.PolitiE.Kosterhl.'y6l922.
l.sp.2.

II
(nu næppe hr.) „bruges af Malere,

især om den Sorthed, som faaes ved en
Farve, tillavet af Kul.« 750. || billedl. denne
dejlige Kvinde (o : en død medusa) . . døl-



Knlspade Kulsvier 700

ger i sit Sind . . en Tanke om Noget, der
skal hændes hende, noget Bittert, noget
Kulsort JLange.MF.141. (han) var i kul-
sort UvLjneur. Baud.0I.256. -spade, en.

fyrspade (jf. -skovl^. Scheller.MarO.
-spids, en. spec. 0: tilspidset kulstykke i

en buelampe; kulstang. D&H. -staai, et.

[2] i^ alm. staal; kulstofstaal. SaUKIV.875.
-stange, en. spec: kul (I.2), kulstift i

buelampe. OpfB.^111.508. -station, en.

^ sted, havn, hvor orlogsskibe kan fylde kul

(jf. -plads 2). S&B. Scheller.MarO. -sted,
et. (nu næppe br.) 1) sted, hvor der bræn-
des trækul, hvor en mile rejses. PhysBibl.
XV1.321. 2) arne i en esse; ildgrube. Vi-
borg&Neerg.HB.90. f -steff, en. steg, skive

kød, stegt over en kulild Qf. Karbonadej.

vAph.(1772).IIL VSO. f -sten, en. fi. s. s.

-skifer. vAph.Nath.VII.260. VSO.
Knlster, et (Moth.K386. VSO. Nat

Tid.^Vsl929.Sønd.4.8p.4). ['kol'sdar] udenflt.
{ænyd. kulster (PTidemand.Overs.afLuthers
Eusspostille.IL (1564).136 V), glda. kulstre^
vist afl. af III. Kul ell. IV. kuUe; jf. bornh.
koUstra, forbrænde, forkulle (Esp.184), sv.

dial. kolstrad, forkullet; fagl. og dial. (nord-
sjæll.)) smaakul, kulstøv ell. kulblandet
jord, der fremkommer ved brænding af træ-

kul og bliver liggende i et lag paa mileplad-
sen. Moth.K386. Reensning af Gade-Kiær
giver to Halm, ligesaa Kulster af Træ-KuU.
OeconJourn.1757.257. Junge. Naar Bræn-
dingen (af trækul) efter 4-5 Døgns Forløb
var til Ende, afdækkedes og udspredtes
Milerne og overøstes med Sand („Kul-
ster"). ZakNiels.(Tilsk.l917.n.227). Hauch
Opperm.Haandb.583. NordsjællF.V.200.

||

hertil bl. a. Kulster-bunke (ZakNiels.K.lO),
-lag (NordsjællF.V.201), -pose (o: pose med
ell. til at gemme kulstøv i. Moth.K386. VSO.).
K.nl-stift, en. spec. [3] (jf. -pen; mal):

tilspidset stykke kul til tegning. VSO. MO.
Bich.U.232. D&H.
Kul-stof, et. 1) Cj/". -materie, -væsen;

kem.) grundstof (metalloid), der i ren til-

stand forekommer som diamant og grafit og
i bunden tilstand i kulbrinte, -ilte, -syre samt
i træ-, stenkul osv.; kul (III.2). AWHauch.
(1799).156. Uss.AlmGeol.74. Christ.Kemi.6.

2) t kulsyre (2). Gynæol.III.258. Kul-
stof-, i ssgr. til Kulstof 1; fx. (foruden
de ndf. anførte) Kulstof-atom, -fattig, -for-

bindelse, -holdig. -ffas, en. (kem., for-
æld.) kulsyre (2). VSO. MO. -jærn, et.

(sj.) d.s.s.Kuljærn slutn. Sal.XL58. -staal,
et. kulstaal. Sal.^XIV.876. -syre, en.
(kem., foræld.) kulsyre (1). VSO.
Kuls-trappe, en. se Kuletrappe.
Kul-stoT, et. (no. -stub, en. Landhuus-

hold.nL399. f (efter sv.) -stybbe. HaveD.
(1762).4). {jf. no. dial. kolstubb, sv. kol-
stybb(e), ty. kohlstaub, -gestiibb) knuste,

ide (træ)kul (jf,
især) findelt kulsmuld (jf. -grus^. Moth.K385.
j^ulveriserede (træ)kul (jf, -pulver^ ell. (nu

det Kulstøv, (som kemikeren) har glødet i

en Digel. Ørst.IXlO. *Hvi sees her (0: paa

Uranienborgs tomt) intet Kulstøv? ingen
Aske?

I
Ei Spor af Flamme, som har . .

Bjælken brændt? Heib.Poet.IIL9L en Fa-
briksby, hvor man for Kulstøv maatte
skifte Skjorte tre Gange om Dagen. Bogan.
11.154. JVJens.Di.37.

\\ (f ell. om no. for-
hold) d. 8. 8. Kulster. KuU-Stybbe. HaveD.
(1762).14. Kul-Stubben. Landhuushold.IIL
399.

10 Kulsukker, en. ['koljSogar] (forkor-

telse a/Kulsukkerrod) ^ Symphytum L.; især:

læge-kulsukker , S. officinale L. VareL.
(1807).IL132. HKaar8b.M.123. *Kulsukker
hedder en Urt, som gror

|
paa ensomme

Pletter i Yorst2iås\orå.SophClauss.D.143.
Rostr.Flora.I.311. |) ru kulsukker, Sym-
phytum asperum Lepech. (dyrket som foder-
plante). LandbO.III.241. 'Knlsukker-
rod, en. (ænyd. d. s. og kolslikke-, kolsuk-

20 kerod; omdannelse (m. tilknytning til III.

Kulj af lat. consol(i)da, se Kongsalverod;
nu dial.) (rod af) læge-kul8ukker.JTusch.239.
Moth.K385. vAph.Nath.IV.538. VSO. Folk
Lægem.I.40. 11.11. jf.: Kulsort Uoå.smst.
1.40.

kul-sur, adj. (jf. -syret; kem.) 1) om
salt: som indeholder kulsyre (1) og et metal
(metalloid); især i forb. som kulsurt salt
("kalk, natron osv.), karbonat (kalciumkar-

30 bonat, soda osv.). VSO. Green.UR.46. Christ.

Kemi.148. 2) f som bestaar af ell. indeholder

kulsyre (2), kuldioksyd; kulsyreholdig, kul-
sur gas (kiLls\irgsisAWHauch.(1799).406),
kulsyre (2). Funke.(1801).II.13. VSO. Green.

UB.92. kulsurt vand, kulsyrevand. VSO.
-STart, adj. se -sort. -svidning^, en.

f-svining. ZakNiels.(Tilsk.l917.11.226)). (jf.
-svieri; fagl.) d. s. s. -brænding. TroelsL.

11.105. Nord8jællF.V.199. -svier, en. (f
40 Kulle-. jf. LTid. 1741.130). flt. -e ell. f d. s.

(Holb.Ep.1.388). 1) person, der driver kul-

brænding som erhverv. Moth.K385. Forordn.
^"^1x1733.§29. *en Kulsvier, der står Vagt

|

ved Milen. Blaum.StS.248. \\ spec. (nu 1. br.)

om indbyggerne i Nordsjællands skovegne,

der levede af kulsvieri og betragtedes som en
race for sig (idet deres forfædre if. sagnet
var indvandret fra Ardennerne); ofte m. hen-

blik paa deres (formentlige) vildskab ell. uær-
50 lighed. Bønderne ere sande Kulsviere i

Fors\sLgenheå.CBernh.XII.107. 4 Kulsviere
have forladt deres berygtede Hjemstavn
for at give Gjæsteroller paa denne Kant
af Siællsinå. Fædrel.l844.sp.l3909. Sællæn-
dere af alle Arter . . Kallundborgjyder og
Kulsviere og kække Stevnsboere. Pont.FL.
518. Trap.H.36.

\\ (j/. Kulsviertro ; nu sj.)

m. henblik paa den alm. opfattelse af kul-

svierne som naivt troende og tænkende men-
60 nesker. hvis Troe uden Kundskab .. er in-

gen Troe . . kand man ikke andet end
have slette Tanker om Bønders og Kul-
sviers ^2i\\gheå.Holb.Ep.I.388. smst.IV.
245. Han var en lille tætbygget Kulsvier
(o: var født i kulsvieregnen) med godt Hu-
mør og en barnlig Tro paa Guds Forsyn.

I
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HBegtr.DF.IL9. 2) {jf. lign. anv. af ty.

kohler, fr. charbonnier, lat. carbonarius)

t om forsk. dyr. 2.1) (ænyd. d.8. (DSt.1909.

63. jf. smst.Sé)) vistnok betegnelse for mørkt-

farvede ørne og mulig ogsaa musvaager.
Moth.K385. Rovfugle og andre (paa Vest-

lolland): Ørne, Glendter, Høge, Kulsviere,

Musvaager, Falke, Storke. Cit.l743.(Aarb

LollF.1922.133). 2.2) alm. snog, Tropidono-

tus natrix L. vAph.Nath.IV.539. VSO. 2.3)

/f d. 3. 8. -mule 1. vAph.Nath.VII.139. sa.

(1772).1.210. -svier-, i ssgr. til -svier 1;

fx.K\x\s^riev-åTQngiOehl.XXX.69.Nord'
8JællF.V.203), -hytte (Reiser.IV.389. Oehl.

XXIV.273. Winth.IIF.158. MO. D&H.),
-kvinde (Oehl.XXlV.273), -mile (Winth.
IV.4), -pige (Rich.DM.6), -virksomhed
(NatTid.^Val929.Sønd.4.sp.3) , -vogn (E
Pont.Atlas.II.129). \\ om forhold i Nordsjæl-

land, den saa kaldte Kulsvier- Egn.
Fleischer.S.512. Ing.EF. VIII.216. Hostr.

SD.IL59. D&H. Kulsvierfolket. Nat
Tid.^V3l929.Sønd.4.sp.2. Hans Henriksens
Enke, som hun paa godt Kulsviermaal
hedder uden nærmere Angivelse af hen-
des egne Navne, smsf.s^.5. i Egnen om
Gribskov (udskilte sig) den særlige Kul-
svierrace. NordsjællF.V.199.

|| (jf. ovf. sp.

700^^ samt Kulsvier-tro; nu næppe hr.) i

ssgr., der hentyder til kulsviernes naive tænke-

maade, blinde tro. Kulsvier-Philoso-
vhie.Holb.Ep.L390. *Kulsvier-Nid-
kierhed er snart i Harnisk bragt. Pra^Z.

8T.II.93. den besynderlige Kulsvier-
Gudstro, der kun en sjælden Gang af-

brydes af det tænkende Hoveds Tvivl.

Brandes.VI.419. -STieri, et. (fagl.) d. s. s.

-brænding; ogs. om stedet, hvor denne fore-

gaar; kulbrænderi (2). EFont.Atlas.II.237.

Funke.(1801).II.626. OpfB.UII.56. Frem.
DN.335. NatTid.'y3l929.Sønd.4.sp.2. -svi-
er-tro, en. (f Kulsviers Tro. vAph.
(1759)). {sv. kolartro; jf. ty. kohlerglaube,
fr. foi de charbonnier, ital. fede da carbo-
naio, nylat. fides carbonaria; sml. -svier 1

slutn.; betegnelsen p. gr. af den alm. opfat-
telse af kulsvierne som naivt troende menne-
sker; forklares ofte ved henvisning til en gi.

anekdote, se fx. Arlaud.323) ubetinget, blind
tro paa kirkens lærdomme; nu især: blind,

kritikløs autoritetstro (i modsætn. til viden-
skabelig erkendelse), ingen nøder fornuf-
tige Folk til at antage en Kulsvier-Troe,
det er, at troe alt, hvad Kirken siger,
uden at vide Grund til Kirkens Troe.
KbhSaml. I. Fort. hl f

. Ew. (1914). V. 1 70.
(h-undtv.TJdv.IV.410. Critiken (skal ikke)
gaae i Autoritetens Ledebaand, ikke være
Slave af nogen Kulsviertro. Hei&.Pros.JF.
303. V., interessant ved sin Kulsviertro
paa Romantismen. jBm?i(ies.7J. 558. Tilsk.

1928.1.407. saa længe enhver Statsborger
med blind Kulsviertroe, skal troe,
uden at undersøge, at den Constitution,
under hvilken han selv er født og op-
dragen er uforbederlig. Birckner. Tr. 59.

smst. 97. -svining, en. se -svidning.

-svovl, et. (kem., 1. br.) stof fremstillet

ved forbrænding af kulstof i svovldamp;
(alm.:) svovlkulstof SaUXXII.820.
JKul-syre, en. (kem.) 1) (jf. Kulstof-

syrej tobasisk syre, forbindelse af kulstof oa
ilt, der ikke forekommer i vandfri tilstand,

men indeholdes i kuldioksvd, kulsyre (2). AW
Hauch.(1799).185. SaVXIV.877. 2) ubrænd-

10 bar luftart, der fremkommer ved kulstofs

fuldstændige forbrænding og indeholder kul-

syre (1); (fagl.:) kuldioksyd ^.//".Kulstof 2,

K.\i\sioig2iS)lTychsen.A.Ii.l26. Dyr kvæles
i Kulsyre. Christ.Kemi.llO. Med Aande-
dræt (Respiration) betegnes levende Væ-
seners Optagelse af Ilt og Udskilning af

Kulsyre. Warm.Bot.308. *Jeg vil berømme
det ravgule 01 fra Fad. | Det er isafkølet,

og det fraader af Kulsyre. JF.Jews.i)i.55.

20 J/'.: Han var op ad de 60, før han blev
Folketingsmand, og Kulsyren var da ved
at bruse sii.PoUysl928.9.sp.5.\\ fast kul-
syre, kulsyresne. Christ.Kemi.llO. SaUXIV.
878. flydende kulsyre, vædske, dannet
ved fortætning under stærkt tryk af kulsyre.

OpfB.''VIII.429. Christ.Kemi.110. Kul-
syre-, i ssgr. til Kulsyre 2; fx. (foruden
de ndf. anførte) Kulsyre-beholder, -blære,

-drik, -fabrik, -forgiftning, -fri, -holdig.

30 -bad, et. (med.) bad i kmsyreholdigt vand.
Panum.43. -gas, en ell. f et. (Tychsen.A.
11.26). (jf. kulsur gas u. kulsur 2; kem.,

foræld.) kulsyre (2). VSO. HofmanBang.
OdenseAmt.(1843).165. MO. S&B. -kilde,
en. (fagl.) mineralkilde, der fører kulsyre-

vand. SaUXIV.880. -sne, en. (fagl.) sne-

lignende masse, der dannes ved fordamp-
ning af flydende kulsyre i fri luft; fast

kulsyre. Sall.235. Christ.Kemi.llO. knl-
40 syret, adj. (foræld.) kulsyreholdig; ogs.:

kulsur (1). VSO. kulsyret Natron. Hinnerup.
Juv.56. MO. D&H. Kulsyre-tryk, et.

(fagl.) tryk, frembragt ved stadig tilsætning

af flydende kulsyre til øl og andre drikke,

der hindrer øllet osv. i at blive dovent. Af-
tapning af 01 under Kulsyretryk. Christ.

Kemi.llO.Sal.'XIV.878.jf.Kulsyretryk-
apparat. OpfB.^ VIII.429. -vand, et. (jf.

kulsurt vand u. kulsur 2) vand (især: na-
50 turligt ell. kunstigt mineralvand), der under

stærkt tryk er mættet med kulsyre. Christ.

Kemi.110. Sifons med Kulsyrevand. Jo^
Steenstr.CJ.46. SaUXIV.880.
Kul-sæk, en. 1) sæk til at bære (træ)-

kul i. Moth.K385. Bagges. DV.VII. 326.

D&H. Feilb. jf.: (i Nyhavn blev) man saa

straks protegeret af en Pige, som havde
et blaat Øje (eller) saa ud som var hun
nys halet ud af en Kulsæk. ASandemose.

60 Klabavtermanden.(1927).94. || talem. (1. br.).

sy ikke kulsække med silketraad(e)
(o: man skal ikke bruge kostbar pvnt til

værdiløse ting). Mau.Ii.247. Krist.Ordspr.

583. 2) billedl. 2.1) (dial.) i flt., om mørke,

truende regnskyer. Vesterboerne har hængt
deres kulsække ud. Krist.Ordspr.4 97. Feilb.
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2.2) (jf. eng. coalsack i sa. bet; astr.) i best.

f.: mørk plet paa himmelen i mælkevejen i

stjernebilledet „Korset". Aller. III. 401. 3)
{eng. coalsack, ty. kohlensack, jf. -rum 2)
<g> fyrrum i en ovn C„Ildstedet i en ky-
misk Ovn, eller det midterste Sted over
Risten, hvor Kullene lægges.** VSO.); nu
kim: den videste del af en højovn (masovn)

;

bug (2.4). Wagn.Tekn.330.' SaUXII. 125.
-sam, en. {efter eng. coalseam; bjergv.)

d. s. s. -flage 1. OpfB.UILlOS.
Kult, en. se Kultus.

t Kulte, en. {sv. kultje (f kult(e));

fra holl. koelte (koeltje), jf. nt. kolde, ty.

kiihlde; afl. af AoW. koel, sval (nt. kol^ ty.

kiihlj, besl. m. II. kold, kølig; sml. II. Ku-
ling) d. s. s. II. Kuling 1. fandt vinden vel
føjelig, for at gaae i søen, dog kuulten
saa slap, at Lootzerne ej fordristede sig
til, at udlootze Skibet. JJuel.32. Roding.

jf. Sal.XI.62.
Kiil-teg:nins9 en. [8] tegning, udført

med kul (og hvidt kridt) ; kulbillede (2). VSO.
et Par legemsstore Kultegninger (efter

Fotografi). Bergstrøm.PD.7. -telefon, en.

(telef.) afsenderapparat i telefonanlæg (tale-

telefon, mikrofon), hvori der i det elektriske

kredsløb er indskudt en (kul-)membran og et

par kulstænger ell. (nu især) en beholder med
kulkorn (kulkornsmikrofon). Paulsen.II.340.
OpfB.*II.619. -tid, en. (geol.) i best. f., om
den geologiske tidsalder (den palæozoiske æras
næstsidste periode), fra hvilken største delen

af stenkulformationen stammer; (sten)kul-

periode. FrPoulsen.R.126. SaUXXII.260.
-tilTirknins? en. (nu sj.) fremstilling

af trækul (jf. -brændingj. YSO.
kultisk, adj. ['kul'tis^] (især religions-

hist.) adj. til Kultus 1. kultiske Skikke.
Sal.XI.71. FrPoulsen.D0.105. Eskimoernes
kultiske guddomme. WThalbitzer. (bogtitel.

1926).
Kultivator, en. [kulti'va'tcor] flt. -er

[-va'torar, -va'to-(r)j] {ty. d. s., eng. cultiva-
tor; <i7 kultivere l.i; landbr. ell.gart.)h arve-
lignende j ordbearb ejdnin gsredskab;
nu især: harve med brede, fjedrende tænder
anbragt i en ramme, der bæres af hjul.

Meyer.^129. OpfB.^IV.312. DanmHavebr.
557. jf. Fjedertandskultivator (Landb
0.II.532. OpfB.*I.583).
kultivere, v. [kulti've-'rg ; nu sj. (efter

fr. udtale) kyl- (jf.JBaden.FrO.Sl)] -ede;
part. -et ell. (især som adj.; nu sj.) -t (Johs
Boye.Ind.13). vbs. (især i bet. 1) -ing (LTid.
1723.219. MøllH.lII.643. LandmBJ.35) ell.

(nu 1. br.) Kultivation (Holb.Ep.I1.419.Y.''91.
Meyer.^218). (<t/. kultivieren

; fra fr. culti-

ver ell. mlat. cultivare; afl. af lat. cultus,
se Kultus; jf. Kultur) dyrke; pleje. Moth.
Conv.K234.

1) (jf.KultvLT 1 samt forkultivere; især
landbr. ell.gart.) I.l) i egl. bet; m. h. t.jord,
planter, en stor Deel (jøder) tog i Betænk-
ning, at qvitere deres dyrkede og forar-
beidede Jord, for paa nye at cultivere de

Jorde udi deres Fæderneland, som i mange
Aar havde ligget u-dyrkede. ^oZ&.JIZTi.
514. Adr.yil762.8p.3. (planterne) skal . . i

Reglen kultiveres et Par Aar, før de er
blomsterdygtige. DanmHavebr.608. (plan-
terne) er vandrede fra kultiveret Jord ind
paa en Jord, hvor Ploven ikke har gaaet.
NaturensY.1918.321.

\\ (forst). Kultivering
kaldes i Skovbruget al Plantning og Saa-

10 ning, men i videre Forstand maa derved
forstaas et hvilket som helst Arbejde, der
forbedrer Skoven og forøger dens Pro-
duktionsevne. ifø«lZ./II.645. ForstO. 1.2)

(fagl.) m.h.t dyr: bringe under kultur (1.8);

forædle, højt kultiveret Kødkvæg. Sal.^

XY.67. i Kina kultiveres visse Dammus-
linger for at tjene til Føde for Mennesker.
smstXVII.471.

2) CP (jf. Kultur 2) overf. 2.l) m. h. t

2^ fag, kunst, videnskab olgn. : uddanne; ud-
vikle; ogs.: give sig af med; nu vist altid

opfattet som videre anv. af bet. 3. *Det (o:

sproget) cultiveres kand jo ved Historier,
|

Med andre Skrifter og ved Talen udi sær.
IIolb.NP.A4^. jeg (har) som Proprietarius
og Baron . . cultiveret Studeringer fast

med større Iver end som Professor. sa.

Ep.Y.2. I sær har Fæderne-Landets Histo-
rie at bringe for Dagen og faae cultiveret,

30 lagt ham paaHiertet.i:rtd.i 758.565. Meyer.

^

jf. bet. 3: Vor gotiske Bygningskunst kan
ikke staa Maal med vor romanske. Den
er langt mindre kvliivQiet. MMackeprang.
YoreLand8bykirker.(1920).83. Lande, der
har kultiveret deres Bogfremstilling.^ar-
bog forBogvenner. 1917. 96. 2.2) (nu l.br.)

m. h. t bekendtskab, venskabelig forbindelse

olgn.: vedligeholde; dyrke (11.6.5). JJuel.
455. Saa De traf* Hjelmkrones I Ja, det

40 er et Bekjendtskab, som De skal kulti-

vere. Goldschm.Y. 336. Ylfingerne havde
fred med dyret, og kultiverede freden og
samlykken ved stadig at optage dyrets
natur i sig. Grønb.YorFolkeætiOldtiden.II.
(1912).100.

3) 07- Kultur 3^ G3 uddanne; udvikle;
forædle; m.h.t. evne, færdighed olgn.:JBa-
den.Fr0.81. Den Følsomhed (har) slumret
i min Sjæl . . men den har hidindtil kun

50 været en raa Spire; nu har jeg paa den
senere Tid cultiveret den ved at læse
nogle Romsiner. Heib. Poet. 1. 164. B. har
faaet et Talent, som han ikke ganske kul-
tiverer med den Omhu, det fortjener.jRi-

mest.(Tilsk.l928.L59). \\ m. h. t person ell.

samfund (nation): forædle i aandelig hen-

seende; meddele kultur; ogs.: civilisere.
Rysserne, førend de ved Love bleve cul-

tiverede og ved Exempler opmuntrede,
60 vare tilforn agtede feige og ustridbare

Yo\k.Holb.Ep.Y.''68. Forslag til (taternes)

Cultivering. Blich.(1920).XXL225. (jf bet

1.2; sj.) m. h. t. dyr: vænne til god opførsel,

lydighed; opdrage, naar (ulveungen) ikke
sulter alt for urimeligt, vænnes den og-
saa let af med at tage selv. Den culti-
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veres altsaa meget lettere end Ræven.
Blich.(1920).XVIII.5. \\ nu især i part.ku]-
tiveret som adj.: dannet (2.2); civili-
seret; især (jf. 'TfFARJ.U2): i besiddelse

af høj kultur, de cultiverede Lande i

Europa. FrSneedJ.2. At Bonden ikke fat-

ter det kultiverede Menneske naar det
vil føre ham ind i sin Sphære er alminde-
ligt erk]enåt.Olufs.NyOec.LU68. Slagterne
ere nu ligesaa fredelige og . . ligesaa kul-

tiverede som andre næringsdrivende Bor-
gere. Men . . i ældre Tid var det ander-
ledes. Davids. KK. 440. Kristendommen
havde civiliseret Verden og omskabt Jor-

den fra et hedensk Vildnis til en kulti-

veret Klode. Jørg.II.215. (1. br.) som subst.

:

en altfor stor Vidtløftighed, der . . vilde
kjede de mere Cultiverede jeg tillige

skrev for. ChMourier.Brød.(1821).xi.
I. Kul-tjære, en. {endnu ikke i MO.;

fra eng. coaltar; fagl.) tjære, der faas som
biprodukt ved fremstilling af belysningsgas

og koks; stenkulstjære (Pyroleum lithanthra-

cis). S&B. Suenson.B.11.97. II. -tjære,
V. vbs. -ing (D&H.). (1. br.) stryge med kul-

tjære, (især i perf. part). PoIPIg1902.2.
sp.7. Stordækket blev kultjæret. KnudAnd.
H.71. -torv, et. torv, hvor (træ)kul for-

handles. VSO. D&H.
II

især, i best. f., efter

1728 navn paa et torv i Kbh., hvor Nord-
sjællands kulsviere endnu i 1850'erne falbød
trækul, brænde, tørv m. m. EPont.Atlas.il.
129. Hi8tMKbh.I.548.IIL2. -traad, en.

spec. ; traad af kulstof, fremstillet ved for-
kulning af en bomuldstraad olgn. og anv.

som glødetraad i elektriske lamper. Sal.'' VII.
29.

II
hertil Kultraads-glødelampe (SaUVII.

29) ell.(især) Kultraads-lampe (OpfB.^IVl.
147. IngebMøll.KU.168). -trappe, en. se

Kuletrappe.

t kultre, V. (sv. dial. kuUtra, falde om-
kuld, trille, no. dial. koltra, kultra, kæntre,

jf. SV. kulta, rulle, kulira, no. dial. kulta;
vist afl. af sv., no. kult (se Koltring^ m.
tilknytning til IV. -kuld (se I. Kullej; sml.

Kultring) re^. ; boltre sig. Hisset kultrer
Aborren sig over Vandet. EBalling.Vaa-
ren.(1782).51.

t Kultrin^, en. {sa. ord som Koltring;
vist fra no.; jf. kultre) tømmerstok (jf.
Koltring i;. Et Læs skal bestaae af . . To
Tylter norske 10 Al. eller 3 Tylter 7 Al.
Kultringer. Taxi'*I^1767. VSO.
Kul-tryk, et. (fagl.) d. s. s. -fotografi.

OpfB.^III.657. -træ, et. 1) (forst.) ved
(især: bøg), som bruges til fremstilling af
trækul (jf. I. -brænde, -ved;. D&H. ForstO.
2) t stenkul med aftryk ell. rester af fossile

træstammer. Rothe.Nat.VI.200.
Kult-sted, et. se Kultussted.
Kultur, en. [kul'tu-V] flt. (især i bet. 1)

-er. {optaget i 18. aarh. fra ty. kultur ell.

fr. culture; af lat. cultura, afl. af colere,
dyrke; jf. Koloni, kultivere, kulturel. Kul-
tus) dyrkning; forædling; ogs. om re-
sultatet heraf.

1) i egl. bet. l.l) (især landbr. ell. gart.)

dyrkning af jorden; især: intensiv
dyrkning, der tilsigter grundforbedring og
frembringelse af mere afgrøde; ofte m. hen-
blik paa de forsk, dyrkmngsmaader (især i

ssgr. som Blandings-, Brænd(ings)-, Dyb-,
Dæk-, Efterkultur;. Jordbunden er ypper-
lig; men dette skyldes maaskee Kulturen.
Oluf8.NyOec.I.53. Engene og deres Cultur.

10 Blich.(1920).XXI.229. LandbO.III.243. jf.:
Den bulgarske Bonde . . vil naa vidt, naar
først den moderne Drift skult ur spre-
des i hSiTi6.io\\LQt.Tilsk.l929.I.29. inten-
siv kultur, se u. intensiv, (jf. bet. 2;
spøg.:) hans (o: Hauchs) slet dyrkede Mar-
ker trænge til den omhyggelige Cultur
(o: selvkritik) y som ene trives i Fredens
^\L\idå.Heib.Pros.X.45. || bringe under
kultur olgn. ell. (m. henblik paa den ved

20 dyrkning frembragte tilstand) være i kul-
tur olgn. uopdyrkede Landparter bleve
bragte under Cu\tur.Blich.(1920).XXL262.
Naar Jorden tages under Kultur og be-
arbejdes for enten at frembringe Korn
eller for at beplantes med Skov. jFrem.
DN.604. Gravl.N.94. Jorderne betegnes .

.

som værende i „daarlig", „god", „meget
god« eller „høj" Kultur. LandbO.III.243.
1.2) (gart.) dyrkning af planter; især:

30 dyrkning, hvorved forædling tilsigtes

(jf. Dril-, Flad-, For- (1), Frilands-, Glas-

(2), Kam-, Potte-, Stuekultur;. LTid.1737.
328. Det er derfor at undre over, at denne
Farve-Urtes Cultur har taget saameget af.

JPaulli.Urte-Bog.(1761).235. De vilde Hin-
bær ere alle røde, og de hvide maa man
ansee som en ved Kultur tilvejebragt Af-
art. Funke. (1801). II. 76. HavebrL.UI. 183.
j/". Pilekultur (o: dyrkning af kulturpil).

40 LandbO.III.800. især (jf. u. bet. l.i; i forb.

i, under kultur, (melonen) har været i

Kultur siden den tidlige Oldtid. Men tzO.

PI. 107. for de egentlige Nytteplanters
Vedkommende (ved man) ikke noget sik-

kert om, hvornaar denne eller hin Art
først er inddragen under Kultur. SaUXIV.
889.

II
konkr.; især i flt. og som 2. led i ssgr.,

om samling, sammenhørende bevoks-
ning af dyrkede planter. Ikke sjælden

50 hærges vore Ribskulturer af det lille

Møl Incurvaria csipitella.Bergs.MS.'^1.457.

smukkeHindbær- ogJordbærkulturer, .vel-

lykkede Køkkenhavekulturer.Haven.l 928.
139.sp.2. jf.: Største danske Frøkulturer
4000 Hk. Ld. Krak.(1916).1583. (1. br.) i ent.

:

Blomkaal er ogsaa en vigtig Hu skul tur.
DanmHavebr. 618.

|| (forst.) anlæggelse
(ved saaning ell. plantning) af nye bevoks-
ninger (ell. fornyelse af bevoksninger), især

60 m. gavntræproduktion for øje; ogs., i udtr.

som under kultur (Frem.DN.577), om
forstmæssig drift og pleje af skov. ForstO.
Landbo.I1.243. konkr.: forstmæssig anlagt

og dreven bevoksning (jf. Ammekultur). Tops.
11.367. man maa ikke slutte fra Omfan-
get af de unge Kulturer (Saaninger eller

XI. Rentrykt "/e 1829 45
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Plantninger) til Træarternes fremtidige
Udbredelse. Frem. DN. 331. ForstO. jf.
Bøge- (Baud.HS.41), Grankultur (\eg
har været i Grankulturen og faaet mig et

saadant Bad i Granduft, at jeg blev gan-
ske ør i mit Hoved. SvLa.K.17. SaUK.26).
1,3) om dyrkning, opdrætning af levende væ-
sener (jf. Kulturracej || om avl af fisk,

skaldyr m. m.; jf. Dam- (s. d.), Østers-
kultur (Brehm.DL.III.556. Sal.XVIII.
959); sml. ogs. Perlekultur (o: frembrin-
gelse i muslinger af kulturperler. SaUXVII.
471).\\(fy8ioL) om dyrkning af bakte-
rier; ogs. omvædske (næringsstoffer), hvor-

paa bakterierne dyrkes, ell. om den dyrkede
bakteriestamme. Sal.II.473. Lovtid.l916.A.

174. I kultur fra blodet (20 cm«) var der
ingen væXt (af bakterier). TJgeskr.f.Læger.

1927.1001.

2) (jf. bet. 3; nu 1. br.) overf. anv. afbet.l;
især om bestræbelser for udvikling af en kunst
ell. videnskab og om resultatet heraf, en
Mand, hvis hele Bestræbelse gaaer ud paa
at udbrede Cultur i Videnskaber, Kunster
og Sæder. FrSneed.1.32. Hudens Cultur og
Reenlighed i Almindelighed forsømmes
meget. BiblLæg.IV.18. Konsternes Cultur.
Meyer.^129. Streg og Farve . . forliges

nogenlunde i let kolorerede Tegninger,
men ellers er det Regel, at Stregbehand-
lingen taber i Kultur, hvor Farven ud-
nyttes og 'kultiveres. Folkeskolen.1925.307.
sp.l.

3) (videre udvikling af bet. 2; jf. ty. gei-

steskultur og lat. cultura animi) uddan-
nelse, forædling af menneskelige ev-
ner. 3a) (nu sj.) opdragelse, oplærelse;
uddannelse, udvikling, især af aande-
lige evner. Børn komme ikke saaledes for
Lyset, som Signor Pinetti's Nellike; nei,

deres Kultur kræver hele Aar. Tode.V.47.
mange . . som ingen skoleret videnskabe-
lig Cultur have modtaget. Birckner.Tr.ll2.
smukke Mænd, der have nydt en vis Kul-
tur. PMøZMI.i^fi. MO.L310.

II
nu kun m.

overgang til bet. 3.2. han (var) blottet for

al CnituT. Horreb.lI.367. den Menneske-
race, der benyttede (disse redskaber), var
skredet saa vidt frem i Cultur, at den
kj endte Agerbrug.4ar6.i867.55^. han træn-
ger til, er uden Kultur. DÆ^. jf.bet.2:
Han var robust af Natur, nærmest lidt

synftig, manglede overhovedet Kultur
baade i Væsen og Tale. PoUVa905.1.sp.5.
3.2) mere konkr., om resultatet af opdra-
gelse ell. udvikling; dels (nu 1. br., jf. dog
TfF.4R.I.142) m. h. t. enkelt person: dan-
nelse (5.2) falmindelig ell. personlig kul-
tur; sml. ogs. Almenkultur. Bahb.Suhm.
14. TfF.4R.I.141); dels (og især) m. h.t.større

ell. mindre samfund (stamme, folk, nation,
større ell. mindre del af menneskeheden): den
egenskab ell. tilstand at beherske det fra
naturens haand givne, som giver sig udslag
i en vis civilisation (social kultur), ud-
vikling paa aandelige omraader (Asrnds-

kultur. Oehl.Vin.35. GBang.EK.II.87.
TfF.4B.I.140. S j æ 1 sk u 1 1u r. smst.) og tek-
nisk kunnen (teknisk kultur) ; indbegreb af
former for socialt liv, af menneskehedens for-
skellige arbejdsmidler og resultater paa aan-
deligt og materielt omraade; ofte (uden for
etnografisk og arkæol. spr.) om de moderne
former for denne udvikling (spec. i byerne,

storstæderne) hos Europas førende nationer
10 (europæisk kultur). Jordens Producter be-

tales saa dyrt, at den simpleste Jordbru-
ger med langt mindre Kultur lever høi-
ere end Middelstanden i Stæderne. Jo/w
Boye.Ind.l2. man (burde) have betænkt,
paa hvor lavt et Trin af Culturen, Natio-
nen den Gang (o: i 1770) stod. Birckner.
Tr.S. det Væsen, som Levemaaden og den
saakaldte Cultur i de senere Tider havde
givet unge Fruentimmer, til mere Ulykke

20 end Fordel for dette i saa mange Hen-
seender beklagelsesværdige Køn. Gude.O.
51. *Jeg mærker nok, Culturen er tilbage

|

Her i den anden Verden fremfor hist.

H.eib.Poet.X.215. Broncealderen . . maa have
taget sin Begyndelse ved Indvandringen
af en ny Folkestamme, som var i Besid-
delse af en høiere Cultur, end Landets
tidligere Indbyggere. Wors.D0.21. *For at

blive Kulturen og Moderne kvit,
| og de

30 huuslige Glæder og Venners Visit . .
| ta'er

man Randsien paa Nakken og Staven i

Haand.Hos^r.ÆJF.J.4. Dannelsesfilistren an-
ser sin upersonlige Dannelse for den egen-
lige K.\\\.t\\x.Brandes.YII.60L den Skat af

Kultur, af aandelig og materiel, af kunst-
nerisk og videnskabelig, af politisk og so-

cial, af kommercial og industriel Kultur,
(som) Rom havde samlet. GBang.EK.1.100.
mærkelige Kræfter har (Rusland) tilført

40 den fællesevropæiske Kultur. smst.II.482.

smst.I.136. en Mand, rig paa Menneske-
kundskab og af en Kultur og Hjertensgod-
hed, som i sig selv er fængslende. PoU^Ixq
1928.10.sp.l. en bulgarsk Diplomat, der
havde repræsenteret sitLand i Vesteuropas
Hovedstæder og fuldt ud besad vor Tids
europæiske Kultur. Tilsk.l 929.1.28. aande-
lig kultur, aandskultur. Folkesprogene
erobrede Litteraturen for sig . . saa aande-

50 lig Kultur kunde trænge dybt ned i Fol-
kenes bredeste Lag. GBang.EK.II.128. smst.

481. materiel kultur, udvikling af fær-
dighed paa det materielle omraade (benyt-

telse af redskaber, agerdyrkning, industri

osv.). VilhThoms.AfhJ.329. (indianerstam-
mernes) materielle Kultur . . Hytter og Bo-
have, Dragt og Smykker, Vaaben og v ærk-
tøj o. s. V. NaturensV.1919.136. ||

(arkæol. og

i etnografisk fagspr.) om udviklingstrin
60 (især karakteriseret ved visse fremtrædende

forhold), hvorpaa en befolkning staar paa et

givet tidspunkt (jf. Glas-, Jærnalder(s)kul-
tur;. Stenalderens K\i[tuT.Aarb.l866.157.

smst.1924.137. jf: Snesko-Kulturen er

lige saa tilpasset til Skovene, som Eski-
mo-Kulturen til RsLvet. KnudRasm.GS.

I
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i^;

IAS5. Det er en ren Jægerkultur, der
(i) Fund fra den ældste Stenalder træder
os i MaåQ. Aarh.1924.144. Italiens Kultur
var \iQr(o: i Dalmatien) en Havkultur,
knyttet til Venezias Flaade og Søhandel.
Tilsk.l929.1.20. (nedsæt.:) vi var midt oppe
i den allerværste Blik- eller Konserves-
daasekultur. KnuclRasm. GS.I.158.
Kultur-, i 88gr. især (CO) til Kultur

3.2
II af de mange ssgr. kan (foruden de ndf.

paa alfabetisk plads anførte) nævnes: Kul-
tur-begreb, -behov, -by, -faktor, -frem-
skridt, -fællesskab, -hjem, -indflydelse,

kilde, -løs, -opgave, -virksomhed, -værdi;
"agl., især landbr. ell. forst.) til Kultur 1.1-2

:

ultur-areal, -forsøg, -maade, -metode,
-rum, -udgift.

kultural, adj. se kulturel.

Kultur-apparat, et. (1. br.) indbe-
greb af de foranstaltninger ell. foretagender,
hvorved menneskehedens kultur er opbygget,

søges værnet og opretholdt. Menneskets Kul-
turapparat, navnlig . . dets Erhverv, Sam-
færdsel, Bebyggelse eller Statsdannelse.
Steensby.Geogr.29. smst.60. -arbejde, et.

1) [1.2] (forst.) arbejde, der vedrører en be-

voksnings anlæg og pleje ell. en skovs forst-

lige drift. ForstO. 2) (jf. -værk^ arbejde i

kulturens tjeneste ; kulturelt arbejde. GÉang.
EK.I.1. Tilsk.1929.1.26. -befordrer, en.

(jf. -bærer; 1. br.). (insekternes) Forhold
til Mennesket enten som Kulturbefordrere
eller Kulturfjender. Frem.DN.583. -be-
Tægelse, en. om paavirkninger ell. vekseU
virkninger inden for kulturlivets omraade

(jf. -bølge, -meddelelse, -spredning, -strøm,
-strømning^, inden vi ser os for, kommer
maaske Kina med i den store moderne
Kulturbevægelse. Vilh Thoms. Afh. 11.445.
-blomst, en. [I.2] (jf. -plante; sj.) overf.:

*Alt hvad hun (o: godsejerfruen) yndig-
gjorde ved sin Virken,

|
Hver en Cultur-

blomst, som hun klækked uå. Bagger.II.
448. -bærende, part. adj. (jf. II. bære
4.2 samt -bærer^. Efter det serbiske Ne-
derlag i 1389 maatte Landets kulturbæ-
rende Klasser søge nye Hjem i det Frem-
mede. Tiisfe.i9^9.J.^4. -bærer, en. (jf
-bærende^ især: højtbegavet personlighed,
hvis virksomhed, fremtræden fremmer kul-
turen. Udviklingens Bærere, Kulturbæ-
rerne. Brandes. VII. 40. Rode. R.146. jf :

Teorien om Krig som Kulturbærer. TiZsfe.

1917.1.332. -bolge, en. (jf. -bevægelse
osv.) paavirkning, der, udgaaende fra et

kulturcentrum, breder sig til en række an-
dre folk (inden for en kulturkreds), en
indre -asiatisk . . kulturbølge . . er gået
mod nordøst og har bredt sig over et
primitivere lag av eskimoisk kultur. St
SprO.Nr.143.74. GSchutte.(smst.Nr.l46.30).
-centrum, et. sted, hvorfra en kulturel
indflydelse udgaar, ell. hvor en kulturel be-
vægelse er koncentreret; midtpunkt i en kul-
turkreds, de store Millionbyer, de saakaldte
Kulturcentre. Pont.FL.lOl. Aarb.1924.139.

Riloklostret dette Bulgariens største Kul-
turcentrum. Til8k.l929.1.24.

kulturel, adj. [kultu'rBl'] (sj. kultural

[kultu'ra-/] Meyer.198). {endnu ikke i Meyer.*
(1884); SV., ty. kultureli; dannet i nyere tid

m. fr. endelse til Kultur (jf. ChrMøll.RS.I.
153); sml. eng. cultural og (svarende til Kul-
tur 1) fr. cultural; ,//*. kulturlig) adj. til

Kultur 3.2, om forhold, foreteelser, som staar
10 i forbindelse med, vedrører kultur, den sprog-

lige og kulturelle Enhed og Samfølelse
indenfor den oprindelige Kærne (af ari-

erne). yilhThoms.Afh.L214. I Tidernes Løb
vil et Land, der staar i kulturel Forbin-
delse med andre Lande, nødvendigvisenten
modtage eller afgive Ord. KNyrop.OL.III.
139. Statsmagten burde stryge alle lige-

gyldige eller unyttige Bevillinger og til

Gengæld sætte alt ind paa de store kuI-
20 turelle OpgSiyeT.FrFoulsen.MD.276. Kul-

turelle Forhold (i Danmark). Trap.'^1.177.

som adv.: (et folk, der er et) andet kultu-
relt oveTlegent. Sandfeld.S.H71.
Kultur-fisk, en. [1.3\(fagl.). saa gam-

mel en Kulturfisk (som) Karpen. 5aZ.'KiIJ.
143. -Qende, en, (jf. -bærer samt -k&mp).
JEørup.II.269. Frem.DN.583 (se u. -befor-
drerj. -:Qendsk, adj. Pavemagtens se-

neste kulturfjendske Optræden. Brandes.
30 VIL6. -fjendtlig:, adj. Hørup.IL 269.

GBang.EK.L128. -folk, et. folk, som be-

sidder en vis grad af kultur (mods. Natur-
fo\k); især: folk, som har udviklet ell. er

centrum for en højere, ejendommelig, selv-

stændig kultur (mods. barbarisk folk olgn.).

S&B. Sandfeld.S.H26. et kulturfolk som
Ægypterne. Aarb.1923.140. jf. Halvkul-
turfolk (o: primitivt folk, ell. folk, hvis

overklasse staar paa et væsentlig højere trin

40 endunderklassen).SaUXIY.883. -forhold,
et. VilhThoms.Afh.L216. Sagatidens Kul-
tuTtorho\d.Rubow.SP.90. -form, en.spec.:

1) [I.2] underart, varietet, inden for plante-

riget, der er udformet ved dyrkning (jf.
-plantej. forskellige Kulturformer som
Hvidkaal, Grønkaal, Rosenkaal, Blomkaal
og Knudekaal . . stammer fra samme Art.
Sal.^XIV.888. Haven. 1928. 166. sp. 2. 2)
en kulturtilstands fremtrædelsesmaade. Vilh

50 Thoms.Afh.1.214. Steensby.Geogr.65. -fra,
et. [I.2] (landbr.) frø af kulturplanter (mods.
Ukrudtsfrø;. LandmB.IIL39. SaVXXIV.
204. -fyld, et. (jf. -lag; arkæol, 1. br.) af-
fald(s-lag) fra ældre tiders bebyggelse. Svendb
Amt.1924.33.1925.15.'félse, en. [I.2] (forst.)

rækkefølge af forsk, kulturer til fornyelse af
bevoksningen (jf. -plan^. ForstO. -gebet,
et. (nu næppe br.) kulturkreds, -omraade.
Lehm.IIL89. -genstand, en. (jf. -pro-

60 dukt; arkæol.) især i flt., om haandværks-
redskaber, husgeraad olgn., hvis form og an-
vendelse beror paa en vis grad af kultur

VilhThoms.Afh.I.215. -g:eofi:rafi, en
(geogr.) geografisk videnskab, der studerer

den menneskelige kulturs udbredelsesforhold,

dens afhængighed af og paavirkning paa na-

46"
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turforholdene. Steensby.Geogr.29.60. -firmp-
pe, en. (arkæol.) gruppe af folk ell. fore-

komster, der har ell. udviser samme kultur-

forhold. Aarb.1924.137.139. -hesn, et. [I.2]

(forst.) hegn om areal med ny kultur til

værn mod vildtet. LandbO.IIl.243. -hi-
storie, en. historisk videnskab, som stu-

derer ældre tiders kulturforhold og især (ofte

mods. politisk historie) fremstiller den men-
neskelige kulturs udvikling gennem tiderne; 10

ogs. om selve fremstillingen af (ell. om værk,

der skildrer) disse forhold. Det vilde være
særdeles nyttigt, om Geistliffheden havde
den Godhed at optegne i deres Præste-
og Kirkebog, hvad vigtigt og videvær-
digt, som indtraf i deres Sogne. Disse
Efterretninger vilde levere skjønne Bidrag
til Kundskab om Landets Kulturhistorie,
Statistik og Oekonomie. Begtr.Sjæll.II.472.

omraade, der er under kultur. Japans Jord
. . kan brødføde en uhyre Befolkning paa
et ganske ringe Kulturland. YilhRasmJa-
pan.(1903).98. 2) (jf -folk, -statj land, der
bebos (ell. har været beboet) af et kulturfolk.

det ældgamle Kulturland Kina. TroelsL.
XIII.39. (ordet) Smoking . . der nu bru-
ges i de fleste Kulturlande, er laant fra

England. KNyrop.OL.ni.99.
knltnrlig, adj. [kul'tu-'rU, kul'tur'li]

{dannet til Kultur (3.2) som erstatning for
kulturel; sj., vist kun hos sprogrensere) d. s. s.

kulturel, de kulturlige Egenheder hos
Germanerne. GSchutte. (Norden. 1904.126).

jf.: almen-kulturlige Iagttagelser og
Overvejelser. sa.(smst.l905.65).

Kultur-liv, et. (jf. Aandsliv j sammen-
fattende udtryk for et samfunds bestræbelser

paa det kulturelle omraade.YorÆt (har)jia.Siet
hele Verdenshistorien er ikke Andet end 20 Førerstillingen paa Kulturlivets Omraade.
Culturhistorie. E:eib.Fros.IL400. Om Kul- YilhThoms.Afh.U
turhistorie. TroelsL. (bogtitel. 1894). Indtil

Aar 1870 begyndte den græske Kultur-
historie med Homer. FrFoulsen.KM.5. jf.:
Paa ethvert Punct (o: af navnene paa
stjernehimlens billeder) træder os et Sagn
imøde, der medfører Erindringer fra vor
ældste CnltvLThistorie.Heib.Pros.IX.43. -hi-
storiker, en. person (videnskabsmand),

Afh.L212. smst.216. HenryPet.
NG.108. jødiske Videnskabsmænds Indsats
i tysk KviltVLTh.v.FrPoulsen.(Tilsk.l 929.L 78).

-magft, en. institution, stat, som har (frem-
ragende) betydning paa det kulturelle om-
raade. en af Evropas største Kulturmagter
(i middelalderen): Klostervæsenet. GBang.
EK.I.128. Bliver vi nogen Sinde en Kul-
turmagt, da bliver det i Kraft af vore Svin,

hvis fag, studium er kulturhistorie. TroelsL. 30 vort Smør, vore Mejerier, vor Skibsfart,
YI.78. JVJens.IM.49. -historisk, adj.

VilhThoms.Afh.L238. det arkæologisk-kul-
turhistoriske Nationalmuseum. Trap.*L187.
-jord, en. [l.ij (landbr.) dyrket, kultiveret

jord. MøllH. IIL. 643. ForstO. -kamp,
en. {efter ty. kulturkampf) kamp mod (for-
mentlig) kulturfjendske angreb (fx. fra kir-

kens side). S&B. Tilsk.l928.n.45. især
(hist.) om den kamp, der i Tyskland (og

vor Handel. EErichs.TM.147. -meddel-
else, en. (jf. -spredning; arkæol.) indfly-
delse fra et kulturcentrum paa et folk i kul-

turkredsen, foregaaet gennem en kæde af
mellemliggende folk og gennem et længere
tidsrum. SophMiill.VO.357. -menneske,
et. dannet, kultiveret menneske; ogs. nedsæt.:

menneske, der er overforfinet, staar langt fra
og er uden forstaaelse af en primitivere

navnlig Prøjsen) førtes 1871-8 af statsmagten Ai:i levevis og tankegang (j/". Naturmenneske^.
mod katolicismen. Meyer.^(1884). 199. Ar-
laud.505. Munch. Verdenshistorie.Ll.(1908).

491. -kar, et. [I.2] (landbr. ell. gart.)

kar til kultivering af planter, til plantekul-
tur. LandmB.L.32. -kort, et. 1) [l.i]

(landbr.) kort, hvorpaa et lands, en egns
landøkonomiske kulturtilstand er vist. Jor-
ders Grundforbedring. 3R. Nr. 3. (1 91 9). tvl.l.

2) (geogr.) kort, der viser udbredelsesforhol-

saadan en Stump af et Kulturmenneske,
saadan en forkjælet og kuldskjær, saadan
til Reflektion paa det Smaa anlagt lille

Provinsfrue. Schand.AE.149. Brandes.XI.
118. Naturens ustadige Ligevægt, som
Kulturmennesket Gang paa Gang forsyn-
der sig imod. Brehm.DL.UII1.122. -min-
de, et. (jf. -fyld, -lag; arkæol.) jordfund,
affaldsdynge olgn., der er minde om mtnne-

det ml. forsk, former for menneskelig kultur 50 slielig kultur i fortiden; om køkkenmøddin
(som fx. jæger-, hyrde-, agerbrugskultur). M
Vahl&Hatt.JordenogMenneskelivet.L.(1922).
109. -kreds, en. 1) (jf. -centrum, -gebet,
-omraade

;
geogr. ell. arkæol.) kreds af geo-

grafisk adskilte stammer ell. folk, der hører
til samme kulturgruppe ell. har samme kul'

turcentrum. Steensby.Geogr.65. 2) (sj.) sam-
fundslag, der udmærker sig ved høj kultur;
kultiveret kreds, ældre Damer fra gode

gerne : SophMiill.VO.22. jf : Sikring af Ku 1-

turmindesmærkerne i Grønland. 3ftn

Skr.(GB.)^'/5l916. -navn, et. (jf -ord;
1. br.) sted7iavn, der er vidnesbyrd om oldtidens

landboforhold, bebyggelse m. m. Hovedpar-
ten er Naturnavne; dertil kommer nogle
primitivere Sakralnavne og højt regnet
et eneste verdsligt Kulturnavn, Tunæ. G
Schutte.(StSprO.Nr.l46.21). -omraade.

Kulturkredse . . slog til Lyd blandt Kvin- 60 et. (især geogr. ell. arkæol.) omraade, inden
derne for Kampen imod den offentlige
Prostitution. KvBl.^V^1913.1.sp.2. -lag, et.

(jf' -^yld; arkæol.) jordlag, der indeholder
affald fra oldtids- ell. middelaldersbebygqelse.
S&B. SophMull.V0.20. FrPoulsen.(SiSprO.
Nr.133.5). -land, et. 1) [l.i] (sj.) land-

for hvilket samme kulturforhold raader (jf.

-kredsj. (bestræbelsen) for at bevare dansk
Sprog- og Kulturomraade (o: i Nordsles-

vig) for Danmark. Brandes.XIL.200. -ord,
et. (sprogv.) 1) laaneord for nye kulturgen-

stande og forhold, der viser et folks udvikling.
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og fra hvilket kulturcentrum det er paavir-
ket, „kulturord" . . er fx. kaffe, te (osv.).

Sandfeld.S?ie9. 2) (jf. -navn; I br.) ord,

der oplyser en svunden tids kultur. Kværn
. . Kulturord, enestående blandt danske
Simplexsognenavne. GSchiitte.(StSprO.Nr.
146.76). smst.OSif. de i den almindelige
Fortælling (o: i „Marie Orubbe") rundt
om anvendte forældede Kulturord som
Badskærer, Daldøs . . o. lign. Rubow. SP.
191. -periode, en. (j/. -tid, -verden 2;

især arkæol. og hist.) tidsrum (som fx. sten-

og bronzealder), der er præget af visse sær-

lige kulturforhold. Aarb.1866.170. VilhThoms.

Afh.1.326, -perle, en. [1.3] Y kunstig perle,

dannet i en perlemusling omkring en gen-
stand, der er bragt ind mellem kappe og skal.

PoV/6l926.9.sp.4. -pil, en. [1.2] pileart, der
dyrkes m. fremstilling af kurvevidier og tønde-

baand for øje (jf. -vidjej. LandbO.III.800.
-plan, en. [I.2] (forst.) den del af drifts-

planen for et skovdistrikt, der omhandler
frembringelse afnye bevoksninger (jf. -følge^.

Landbo. 111.244. ForstO. -plante, en.

[I.2] (jf. -blomst; især landbr.) plante, der

dyrkes; dels om prydplanter, dels (og især)

om nytteplanter, avlsplanter, der dyrkes som
føde-, foder-, lægemiddel osv. OpfBMV.281.
Roerne, Danmarks nye Kulturplanter fra

den sidste Menneskealder. HVClaus.DL.
84. blandt Billerne finder vi en Del Arter,
der er Bladgnavere, og som derfor kan
forvolde Fortræd paa vore Kulturplanter.
Spdrck.ND.235. -produkt, et. (jf. -gen-
standj produkt (især : industrielt frembragt),
der stammer fra et kulturfolk, oldsagsfund
viser os, hvordan romerske kulturproduk-
ter fandt vej til de germanske lande i den
romerske kejsertid. Sandfeld.S.'^262. || især

overf.og ofte nedsæt.: person, hvis aand og
fremtræden bærer stærkt præg af kultur;

ogs.: overkultiveret individ (jf. Kunstpro-
dukt 1 slutn.). -punkt, et. (sj.) d.s.s.

-centrum; om danske præstegaardshjem: Pal
M.IL.II.235. -pære, en. [I.2] (gart.) dyr-
ket pære (i mods. til vild pære, Pyrus com-
munis). Bredsted.Pom.I.l. -race, en. [l.s]

kunstig opdrættet race; især (landbr.): kvæg-
race, der ved særlig avl er blevet stærkt for-
bedret, navnlig som kødkvæg. LandbO'lII.
244.

II
m. h. t. fisk. da Damfiskene hyppig

stammer . . fra Rogn af Vildfisk . . er
der ikke Tale om, at der er dannet sær-
lige Kulturracer (af ørred). SaUVIII.144.
-rest, en. (jf. -fyld, -lag, -minde; arkæol).
Stenalderens Kulturrester. SophM.iXll.YO.
20. -roman, en. (æstet., I br.) roman,
hvor vægten særlig lægges paa milietiet. Sal."^

XX. 317. -skov, en. [I.2] (forst.) forst-
mæssig drevet, kultiveret skov (mods. Natur-
skov;. VilhRasm.Japan.(1903).103. ForstO.
-spredning, en. (jf.-meådele\se).MVahl
& Hatt.Jorden og Menneskelivet.I.(1922).101.
-sprog, et. sprog, der tales af et (moderne)
kulturfolk. Tilsk.1923.1.82.

||
(I br.) om rigs-

sprog (litterært sprog) i forhold til dialek-

terne. De Begynderfejl, der kan paavises
(hos en sønderjysk digter), skyldes vel og-
saa, at hans Barndoms Skole var tysk.
Den fulde Fortrolighed med dansk Kul-
tursprog kommer først efterhaanden. iiodf.

(BerlTid.^Viol928.Aft.7.sp.4). -stade, et.

(I br.) d. s. 8. -trin. D&H. GSchutte.(StSprO.
Nr.146.43). f -stand, en. d. s. s. -tilstand 2.

VS0.IV.N55. -standpunkt, et. d.s.s.
10 -trin. D&H. Sandfeld.S.^268. -stat, en.

(jf. -folk, -land;. Tilsk. 1902.516. Hovedst.
^'U1913.3.sp.2. -stram, en. (jf. -bølge;.
GBang.EK.I.210. -stromning, en. (jf.
-bølge, -spredning;, i bemeldte Aar traf

Kulturstrømningens Bølgeslag fra et af

Evropas Hovedlande paa sin Fart den
gode sjællandske K\øbs\.2iå.Schand.F.213.
Sandfeld.S.^261. -teknik, en. [l.i] (fagl)
anlæggelse og drift af vandings- og afvan-

20 dingsanlæg i landøkonomisk øjemed. OpfB.*"
1.612. jf.: Landinspektør B. (var) en frem-
ragende Kulturtekniker. Cavling. BS.
139. -tid, en. (nu næppe br.) d. s. s. -pe-
riode. Aarb.1865.233. -tilstand, en. MO.
1.310. 1) [1.1] LandbO.1.695. Jordens Bo-
nitet, Muldlagets og Undergrundens Be-
skaffenhed, Kulturtilstanden. Økonomisk
Frigørelse.(1920).86. 2) (jf. -stand; tilstand,

forhold paa kulturlivets omraade; ogs.: sam-
30 fundstilstand, præget af (en vis) kultur. Naar

hersker Kulturtilstand? Naar Menneskene
i et Samfund stadigt arbejder paa at frem-
bringe enkelte store Mennesker. ^mwcZes.
Vn.606. barbariske Kulturtilstande. i2w-
bow.SP.6. -trin, et. (jf. -stade, -stand-
punkt; grad af kultur, et Land, som i

dramatisk Henseende staaer paa et lavere
Culturtrin end Danmark. irei6.Pros.FJ.i69.
Wors.DO.lO. til hvilket Kulturtrin var

40 hine gamle Arier vel naaet? FiZATAows.
Afh.L214. Sandfeld.S.^267. -træt, adj.

(1. br.) som er mæt af, føler lede ved sin

tids (for højt udviklede) kultur og længes
tilbage mod naturtilstanden, (den) usunde
og kulturtrætte Tendens (i Tacitus' „Ger-
mania"). JLHeib.(JulClausen. Verdens-Litt.

-

hist.L(1901).347). -udvikling, en. især
om den fortsatte udvikling af, fremskridtet i

menneskehedens kultur. Aarb.1867.370. Man
50 dvæler ofte med Forkærlighed ved den

Side af Kulturudviklingen, som i stigende
Grad gør Mennesket til Herre over Na-
turen. Uss. Vulkaner og Jordskælv. (1904). 5.

LJac.DanskSprog.(1927).289. -vej, en. vej,

samfærdselsaare, ad hvilken en kulturbevæ-
gelse forplanter sig. den gunstige Belig-
genhed ved Tiberfloden — den ældgamle
Kulturvej op gennem Umbrien — har
givet Handelen en vis Fart. HFrisch.Rom.

60 (1 925).13. \\ overf. Retshjælpen er en Kul-
turvej, Arbejderundervisningen er en Kul-
turvej. Brandes.XII.200. -verden, en.
(I br.) 1) i best. f., om den del af menneske-
heden, der paa et vist tidspunkt repræsenterer
den højeste kultur. „Amadis af Gallien" . .

der i 15. og 16. Aarh. i talrige Bearbej-
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delser oversvømmede hele Kulturverde-
nen, ogsaa Tysklsinå. SaUXX.317. 2) (jf.

-periode^ en tidsalder og dens tilstand i kul-

turel henseende. Romanen (vil) altid være
en ypperlig Digtningsform til at genfrem-
stille enKulturverden eller Former af denne
ved at give os et Indblik i Tidens Natur,
Milieu og Kultur. SaUXXMl? . -viden-
skab, en. især i flt., om videnskaber, der

53. især om sjæledyrkelse (animisme).
JPJacohs.Manes.IIl.6. jf.Døåe- (HFrisch.
Europas Kulturhist. I. (1 928). 386), Fami-
lie- (SaUXXI.473), Grav- (smst.),nus-
(smst). Sjælekultus (VilhThoms.Afh.I.
228).

II
i flt., om indbegreb af religiøse hand-

linger og forestillinger (religion, gudetro).

Fremmede Culter havde allerede tidligt

fundet Optagelse i Grækenland og med-
beskæftiger sig med kulturelle frembringelser lo ført religieuse Skikke , som var i Strid

som sprog, samfund, stat, ret, kunst, religion

osv. ; ofte d. s. s. Aandsvidenskab (jf. Natur-
videnskab;. -Sfai.«XI7.889. -Tidje, en. [I.2]

(Sf i flt., om vidjer af kultwpil. Hannover.
Tekstil. 1. 145. -værk, et. (1. br.) d. s. s.

-arbejde. (Karl d. Store betragtede) sig selv

som (folkets) Fader, der skulde føre det
frem i Kultur . . Gejstligheden blev hans
bedste Hjælpere i dette Kulturværk. G

med græsk Yæsen. JLHeib.Religion ogMo-
ral.(1911).61. NMøll. VLitt.1.518.

2) CP overf.: ærbødig hyldest; dyrkelse;
tilbedelse, hendes Modstand og Kulde
fremkalder hos ham en Underkastelse og
en Ømhed, der snart gaaer over til en Art
af Cultus (Brandes.lV.92: Dyrkelse^. Bran-
des.E.127. Man skal vist helst være op-
vokset i en noget barsk og træfattig Egn

^aw^.£J^.I.i55.
II

feonfer. Det stolteste blandt 20 for at forstaa og fatte den Kultus, der af

de Kulturværker, den vaagnende Menne-
skeaand i Italien frembragte, var en skøn
og herlig Billedkunst. QBang.EK.11.62.
Kultus, en. ['kultus] (sjældnere Kult

{kuVd] J VJens. DF. 20. TomKrist. LA. 53.

jf. ChrMøll.BS.1.113. sml. ogs.: Culte ('Kylt').

MeyerM29). best f. (i bet. 1) kulten (Edv
Lehm. (III Beligionshistorie. (1924). 91). Fr
Poulsen.DG.9) ell. (sj.) -'en; flt. (i bet. 1)

saa mange Mennesker ydes Havens og
Stuernes Blomster. Haven. 1928. 165. sp. 1.

med berømte sportsmænd drives der i vor
tid en formelig kultus

i jf.: *En Skjøn-
hedskultus laa i Tidens Luft,

|
som drev

os til med Ærefrygt at hylde
|
den Poesi

og Kunst, der steg som Duft | i Virak-
bølger op fra Livets Fylde. /ScAand.Z7i).6 7.

Kultus-, i ssgr. til Kultus 1 || i viden-

kulter (NMøll.VLittJ.518. FrPoulsen.OD. 20 skabeligt fagspr. nu oftest Kult-, /"æ. Kult-
'

" " dans (FrPouUen.OD.260), -musik (smst.11) ell. (sj.) -'er (JPJacobs.Afh.487). {sv. no
kult, ty. kult(us); fra lat. cultus, jf. fr. culte
samt eng. cult; afl. af lat. colere; smZ. kul-
tisk, Kultur)

\) gudsdyrkelse; især: den synlige, haand-
gribelige del af dyrkelsen af en guddom
ell. (jf. bet. 2) af noget, der anses for hel-

ligt; dels om gudstjenstlige handlinger m. m.
i den kristne kirke (jf. Kultusministerium;,

17), -plads (JVJens.LB.10); se ogs. u. Kul-
tus-sted. -minister, en. leder af et kul-

tusministerium; ki7'keminister ; i Danmark
fra 1848-1916 uofficiel betegnelse for kirke-

og undervisningsministeriets leder. FruHeib.
B.II.143. AarbKbhAmt.1920.14. -mini-
steriel, adj. (nu 1. br.) adj. til -mini-
ster(ium). Cultusministeriel Ortographi.

dels (og især; religionshist.) om gudsdyrkelse 40 EJessen. (NyJord. II. (1888). 515). SvLa.
(forbundet med ofre, religiøse ceremonier) i

hedensk religion. JBaden.Fr0.81. den Lære
og Cultus, i hvilken jeg er opdraget. Blich.

(1920).XII.2. Alliancen (o: af socialistiske

demokrater) erklærer sig for atheistisk;
den vil afskaffe enhver Kultus. iVafiowaZ-

økonTidsskr.1.109. (Julian) der forgjæves
havde villet holde Historiens Hjul tilbage
ved Gjenindføreisen af den forældede he-

(Pol^yio 1927. 7. sp. 6). -ministerium,
et. kirkeministerium; i Danmark fra 1848
(-1916) uofficiel betegnelse for ministeriet for
kirke- og undervisningsvæsenet. LovLPet.VII.
111. Brandes.T.U. SaVXIII.943. -sted,
et. (alm. Kult-, se ndf.). (religionshist.) sted,

hvor kultus finder sted; især om hedenske offer-

pladser, (oldtids-) helligdomme olgn. Kul-
tus-: Hag. VI.245. Sal.^XIV.890. Kult-:

denske Cultus (Brandes.I.408: Gudsdyr- 50 JVJens.DF.20. FrPoulsen.DG.9. et gam
'kéisQ).Brandes.DD.70. Buddhismen, der
. . ingen præster og ingen kultus vilde
have. EdvLehm.Præstevalgog præstedannelse.

(1906).44. hvor (Tirs) Blotsten har staaet
staar nu Alteret i Tibirke Kirke. Saadan
lægger Kult og Kultur det ene Lag oven-
paa det andet. JVJens.DF.20. FrPoulsen.
DG. 9. jf. (sj.): (en slægt) hvis Medlem-
mer knyttes til hverandre ved Fællesskab

melt Kultsted for Soldyrkelsen. ^ar&.K7)/i

Amt.1926.20.
Kul-tønde, en. 1) tønde til transport

af kul. VSO. MO. Scheller.MarO. 2) tønde,

hvormed kul maales; spec. (foræld.): justeret

tønde til maaling af stenkul, bark m. m., der

rummede 176 potter (jf. -læst samt en tønde
kul u. Tønde;. Moth.K386. Hage.^1025.
-vandstof, et. (kem., nu sj.) d. s. s. -brinte.

navnlig i religiøs Kultus og til en vis 60 S&B. D&H. -vandstof-g^as, en. (kern.,

Grad i Ejendomsforhold. YtZ/iTAoms.^/'A.J.
226. Hag. VI.425. I| om dyrkelse af hellige

ting, helligdomme olgn. SaUXIV.890. (sj.)

billedl.: De (0: drankere over deres brænde-
vin) fejrede en Kult med knortede Cere-
monier og ordløse Bønner. TomKrist.LA.

nu sj.) d. s. s. -brinte-gas. S&B. Larsen.

-ved, et. (-f Kulle-. Pl.'V3l721). {ænyd.
d. s., oldn. kolvi5r; nu næppe br.) d. s. s.

-træ 1. VSO. MO. -vejr, et. se Kule-
vejr, -vippe, en. (jærnb.) vippelignende

redskab til kulfyldning. DSBManebygn.lOO.
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-Offiif en. vogn, hvorpaa kul transporteres.

VSO. MO. Feilb. j| spec. (bjergv.): skubkarre,

tipvogn olgn. i kulgruber. OpfB.^1.392. ||

(dagl., især barnespr.) mindre vogn, fastgjort

til et lokomotiv, hvorpaa der transporteres

kul og vand til dette; tender. S&B. D&H.
-værft, et. ^ d. s. s. -plads 2. Scheller.

MarO. -værk, et. (jf. -brud osv.; nu
næppe br.) bjeraværk, hvor der brydes kul.

KSelskNyeSkr.IV.566. MO. S&B. om for-

hold paa Bornholm i ældre tid: Trap.^111.
522. t -væsen, et. d. s. s. -stof 1. Funke.
(1801).II.13.

Kalar, en. [ku'lø-V; gldgs. ell. dial. (jf.
Kolør ndf) ko'lø-V; vulg. (gldgs.) ell. dial.

(jf. Feilb.) ka'lø-V] (tidligere ofte skrevet

touleur.— nu ikke i rigsspr. Kolør (Koleur,
Coleur, Colør). Moth.Conv.K163. LTid.1728.
251. Fleischer.HB.612.jf Gadeordb.'43 samt
Esp.67. Feilb. Brenderup.§96). flt.-er. {ænyd.
kol(l)ør ('coleur, kalør, se t^.kulørt^, nt.kulor,

klor (t color), ty. eouleur (f color), jf. eng.

colour; gennem fr. eouleur aflat. color; jf.
kolorere osv. || i bet. I.1-2 undertiden anv.
som et mere dagl. udtr. end I. Farve)

1) farve (I.l); især (som modsætn. til

Hvidt og Sortj om sanseindtryk, der frem-
kaldes af lysstraaler, der har en anden sam-
mensætning end sollyset; ofte spec. om liv-

Uge, stærke farver. 1,1) i al alm. Moth.
Conv.K163. kostbare Steene af adskillige

differente Couleurer. LTid. 1720. Nr. 17.1.

blaae Regnkapper med . . Kraver af sam-
me Couleur. MB.1765.245. Træerne i Ha-
ven har faaet en deilig lysegrøn Couleur.
Blich.(1920).VII.13. han kom i saadan Al-
teration, at han tog Kuløren af sine Man-
chesters Bukser. PMøll.1.282. Kuløren af

Oehlenschlågers 0\ne.VilhAnd.G.33. (vask

af) Kulørte, uldne Stoffer . . Efter Stof-

fernes Kulør kan man anvende Safran,
Blaanelse og rød Anilinfarve i Skyllevan-
det. Const. Kogeb.^(l 920). 391. h o 1 d e s in
kulør, se H. holde 6.6. Det røde Titan-
erts bliver uforandret for Blæserøret, kuns
noget af sin Koleur mister det. Ste/fens.

(PhysBibl.XV.322).
|| (dial.) gen. kulørs

som 2. led i ssgr. (i Sydfyn ofl. steder) brug-
tes en „nikulørs" Lue . . Garnet var
farvet pletvis i større eller mindre Læng-
der af de forskellige Fsirver. AarbTurist.
1925.77.

II
(æstet.) nedsæt, om farve, der

virker for stærk og gennemsigtig, de røde
elementer (i bogen) er anvendt med sik-
ker smag, så at de virker som farve og
ikke som så ofte andetsteds som kulør.
BogensVerden.il. (1919). 6. I.2) ansigts-
farve; især om ansigtets naturlige (rød-
mossede) farve, dend blusende røde Co-
leur, som hun har i Ansigtet, vidner alt
formeget (om drik). Holb.Bars.II.4. *straa-
lende af Blik, med frisk Couleur,

1
1 Kam-

ret ind .. hun traadte.PaZM.7F.550. er
Punchen ikke bedre . . saa kan jeg godt
forstaa den Kulør, Du ha.r.Schand.VV.74.
Hun saa' frisk og sød ud, og hun havde

rigtig faaet Kulør i KindeTne. Leop.B.96.

Il
miste, tabe sin kulør olgn., blive bleg;

komme til at se daarlig ud. Saa' du hendel
Det er Forlovelsens første Frugt I . . Det
arme Barn har da tabt al Kulør. EBrand.
Brud.89.

\\ (jf. kulørt 2) f om hudfarve hos
personer, der ikke er af (ren) europæisk af-
stamning, (et negerfolk) heel sort af Coleur.
LTid.1728.251. 1.3) (nu næppe br.) om farve

10 som (nationalt) kendingstegn. simpel Uni-
form af Armeens Colør med et sølv Skul-
derhsiand.MR. 1765.177. røde og hvide
Baand . . det er de Couleurer, som vi

Danske holde saa meget af. HCAnd.Breve.
11.616.

II (efter eng. colours, flag; sj.) Op
med Couleurernel . . Ordren taalte ingen
Modsigelse, og Flaget gik tilveirs. Dic/c.

Selvtægt i Østersøen.(1845).85.

2) stof, som anvendes til at meddele farve;
20 spec: 2.1) (nu sj., jf. dog sætte kulør paa

u. bet. 4.4) malerfarve, (han) blander een
deel Couleurer, paa sit Maler-Bret. jKow
Grønneg.III.365. Jo mere vi (malere) ro-
der de „Kulører" sammen paa vor Palet,
som vi køber færdige i Butiken, jo finere
bliver Tonen. Drachm.E0.344. 2.2) (især r)
kraftigt farvende vædske (fremstillet ved
ophedning af sukker), der især benyttes til

farvning af spirituosa og ved madlavning
30 (i st. f. soja); sukkerkulør. FolkLægem.

1. 1 7. Christ. Kemi. 1 79. Const. Kogeb.143.
VareL.^504. \\ om forsk, sorter; dels Rom-
ell. Spritkulør, dels 01-, Vin- ell. Ed-
dikexulør (som ikke kan opløses klart i

spiritus, der er stærkere end 50 °/o), se SaU
XIV. 891. VareL.^504. 2.3) T pulver af
smalte (blaafarve), der bruges til farvning
af glas olgn.; farve. VareL.*780.

3) -^ farve (1.3). 3.1) i egl. bet. hvilken
40 Kolør er Velt (o: trumf)? vAph.(1772).I.

298. I Sort kan man spille: 1. Med Ma-
nillje. Basta, Konge og nok et andet Kort
af samme Farve. 2. Med Spadillje, Basta,
Konge og et andet Blad af samme Coleur.
Spillebog.(1786).25. Hostr.Int.50. billedl: da
ville vi herved underrette Fædrelandet
om at vi ikke spille Invite uden at have
Kongen garderet, og at vi vedblive i

samme Couleur, hvori Fædrelandet i fore-
50 liggende Nr. 77, som det synes, har viist

Renonce. Kierk.XIII.26. \\ nu især i udtr.

som bekende, svige, svigte kulør,
se bekende 5 osv. 3.2) {forkortet af fr. cou-
leur de préference;y/'. Flyvekulør) trumf.
Skuesp.VI.44. Spillebog.(1786).70. Pique er
Couleur. JBaden.FrO.78. jf. Dania.III.29.
billedl.: De sætte ham øverst, saa længe
han er Kouleur og kan hielpe dem til et

Stik; men renoncerer sig i hans heele
60 Familie, naar en anden Farve er bleven
Trumf. Tode.S.119. \\ nu især (i Vhombre):
spader; især i forb. spille i kulør. *jeg
spørger i CnløT.Blich.(Dannevirke.^/d842.
l.sp.l). Et Spil i Spader kaldes Spil i Ku-
leur og slaar ethvert Spil af samme Rang
af. Spillebog.(1900).33. solo ku lør, se Solo.
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4) overf. anv. af bet. 1 (og 2). 4.1) (1. br.)

i al alm. „Hvordan er det med Dem?"
— „Lidt bedre. Før saa det sort ud rundt
om. Nu begynder Alting at faa Kulør
igen." Bøgh.L251. 4.2) (vist til bet 1.2 ell

spøg, omdannelse af Humør 3; dagl.) om
sindsstemning; især i forb. som være i

kulør, være i (godt) humør, „hvorfor Sa-
tan rider I ikke til?" var mit, just ikke
hofmandsmæssige. Svar. „Doktoren er nok
ikke i god Couleur idsig''.BaggerJ.104.Ya.T

jeg i daarlig Kulør i Forvejen, saa blev jeg
det meget mere mx. RSchmidt.JH.74. det
kunde vel stikke ham, naar han var i gal
Kulør en Morgenstund, at smide Drengen
ud til mig ig\en. Schand.TF.L191. „Jeg
synes han er svært i Kulør i de sidste

Dage." — „Det tror jeg . . han har . . tjent

over en halv Million paa Kaffe." iVans.

LL.171. de forsagte kunde man true ind,

andre maatte lokkes eller kunde tales i

Kulør med de ny Læresætninger.AndiVæ.
PE.IIL83. jf. bet. 1.2 : Der maa være No-
get iveien; han har ganske tabt sin Cou-
leur. Skulde Marion have givet ham en
Kurv? Hrz.VII.68. ogs. (især dial.) om hel-

bredstilstand: jeg er ikke i kulør (o: ikke

helt rask) i dag. Feilb. 4.3) (jf. I. Farve 4.i

samt bet. 1.3^ særpræg, især m. h. t. an-
skuelse, smag olgn. Ploug.I.70(se u. II. holde
6.5). *Beskedent tænkt — janok Beskeden-
hed

I
er min Kulør, Stolthed min svage

Side. Drachm.DJ.II.374. Jeg har talt med
en Mængde Mennesker, jdleslags Folk,
Venner og Modstandere af enhver Farve
og Kulør.EBrand.GG.8. de i Kuløren mest
ægte Grundtvigianere.EHenrich8.MF.I.69.
et Dagblads Kulør (o: tendens, standpunkt).
D&H. 4.4) (jf bet. 2.i; i forb. som sætte
kulør paa, pynte paa, oplive (sin frem-
stilling olgn.); sætte farve (1.2) paa; ogs.:

overdrive; give en tendentiøs fremstilling af.
Jeg har indrettet Svaret ganske som vi
have aftalt, blot tilføiet Et og Andet, for
at sætte lidt Couleur paa Stilen. Hrz.X.40.
Han mente, at Byfogden havde sat sin
Kulør paa Sagen; nu kunde jeg jo sætte
min. Jeg (sagde) j at jeg vilde foretrække
slet ikke at ko\orere.Drachm.STL.225. Ru-
bow.SP.16. Feilb.

||
(sj., ved sammenblanding

m. udtr. sætte boller paa suppen (se it.

Bolle 2); jf. ogs. bet. 2.2). de smaa pikante
Overraskelser, der skal sætte Kulør paa
Suppen (ved travløbene). DagNyh."/6l923.
8.sp.4.

kuløret, adj. se kulørt.

Kuler-fabrik, en. [2.2] t TelefB.1938.
11.1196. -spil, et. [3.2] <^ i Vhombre: spil

i spader („bedre"-spil ell. solo-kulør). Hostr.
Int.60. VortHj.IVl.59. -svigt, subst. [3.i]

^ det at svigte kulør. HKoppel.Auktions-
bridge. (1923).155. DagNyh.Vi'il928.Sønd.
13.sp.3.

kulørt, adj. [ku'lø'r«?; gldgs. ell. dial.

ko'lø-'rd; vulg. (gldgs.) ell. dial. ka'lø'rd] (tid-

ligere ofte couleurt. — nu kun dial. (jf. Feilb.

1.8.11.329.415) kuløret, couleuret. LTtd.
1733.394. PhysBibl.XXIII.293. jf. coleu-
rede Blomster. Pflug.DP..344). (sv. kulort

(t co(u)leurd), no. d. s., if. nt. klord, holl.

gekleurd (perf. part. af kleuren, kolorere)

samt eng. coloured, /r. coloré, Za<. colora-
tus; til Kulør

|| formen kulørt synes ikke

at forekomme før 1800 (JBaden.FrO.il.33);
dannelsesmaade usikker, maaske egl.som intk.

10 til jy. kulør (ChrM.øll.RS.1.124), ænyd. co-
leur, calør (fx. i kaløer skarlacken^, sv.

t color, vel egl. Kulør i adjektivisk anv.;
sml. ogs. koloreret (u. kolorere 1))

1) til Kulør 1.1 : farvet (l.i); især: af
anden farve end hvidt, graat ell. sort; nu
oftest om stof: med flere, stærke, livlige far-
ver (jf. enskulørtj. Pflug.DP.344. en stor
Æresport med couleurte Lamper var reist.

HCAnd.Breve.II.606. couleurte (Brandes.
20 IV.149: farverige^ MossLiker. Brandes. E.

220. kulørt Uldtøj falmer og hvidt bliver
gult af at tørres ude. IngebMøll.KH.229.
Forklæder, kulørt blomstret Stof. PolitiE.
Kosterbl.^^U1925.2.sp.2.

\\
(sj.) som subst. de

unge Studiner (var) i de hvide Kjoler .

.

Kun en eneste var mødt i kulørt, en klin-

gende grøn ¥2irve.Pol.^l9l921.3.sp.l.\\\LVi-

lørt blyant, blyant, hvor stiften bestaar

af en blanding af farvestof og voks ell. talg

30 olgn.; farvestift. D&H. VareL.'^97. kulørt
broderi, (haandarb.) broderi, udført med
forsk, farver (især mods. hvidt broderi^.
[MFibiger.] ClaraRaphael.(1851).ll. S&B.
SaUIV.41. kulørt papir, spec. (bogb.):
papir, der er malet, mønstret ell. marmo-
reret paa den ene side (mods. farvet o: ens-

farvet, gennemfarvet). PapirL.246. Bogven-
nen.1928.60.

||
(æstet.) nedsæt., om ukunstne-

risk farvegivning, hvor farven er for stærk
40 (grel, skinnende), overalt er (Lundbyes bil-

lede af egnen ved Tisvilde) tungt farvet,
selv Himlen er kulørt. KMads.L.86. I disse
overlegne Studier af Planter er S.'s Stil

ikke kulørt, men simpelt hen malerisk.
Wanscher.(PoUyil926.7.sp.6). jf.: hos den-
ne (maler) er Kulørtheden stødende. sa.

(smst.^yi^l927.11.sp.6).

2) {efter eng. coloured (people); J/". Kulør
1.2 slutn.; nu især som efterligning af eng.

50 sprogbrug) om person: som ikke er af ren
hvid (europæisk) afstamning; farvet (I.2).

endeel mere eller mindre couleurte Da-
mer, som ere Frugten af Europæernes
ulovlige Forbindelser med malaiiske Fru-
entimmer. StBille.Gal.II.51. han havde sex
Døtre med en kulørt Kvinde. Etlar.SB.77.
Arne. Korte Beretninger.(1918).82. jf.: For-
dommen hos de hvide Damer mod det
couleurte Blod. StBille.Gal.III.124. \\ som

60 subst. (især i fit). Hvide, Sorte og Cou-
leurte. IfCAn^i.Z. 94. de „Kulørte". JTeZ^e

Kaarsb.HM.9. (sj.)ient.: (det) pinte (ham),
at han kun var en Indfødt og aldrig blev
regnet for andet end det, Europæerne i

deres storsnudede Øjeblikke kaldte — }iM-

\ørt.EKornerup.Khadia.(1912).172.
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Knl-øse, en. (sj. -aser. (flt.:) Kuløsere.
TelefB.1928JI.1017). d. 8. 8. -skuffe. S&B.
D&H.

I. Knm, en. se Kumme.
II. t Knm, en. flt. -mer. (fra (m)nt.

kump, komp ell. ty. kumpf (kump(e), kuni-

pen), dyb 8kaal, kumme, stamptirug; jf.
(laant fra nt.) sdiy.kompe, hjulkrans (Feilp.),

ænyd. kompt, kumme (Kalk.ll.657); side-

form til Kumme; oprindelse usikker) metal-

foret udhuling, potte, i en stampepotte
(jf. Kumholt, Kummetræ;. VSO. t Kum-
holt, et. [II] udhulet træblok i en stampe-
mølle til krudthlanding, i hvis gruber stam-

pernes (stemplerties) nederste ende bevægede
sig ; stampepotte (jf. Kummetræj. MilTeknO.
153.
Kumme, en. ['koma] fKum. jf. vAph.

(1772).III. VSO. samt Vandkum. JPalu-
dan.Møen.I.(1822).322. JFBergs.Q.249; nu
kim i ssg. Spølkum. — Kom. Moth.K243.

jf.
Feilb. samt Spøl(e)kom u. Spølkum;.

flt. -r. (ænyd. d. s. (HSmith.LibellusvocumLa-
iinarum.(1563).328) og kum, kom, no. kum-
{me)fjf. SV. t kummer, kiste; fra mnt. kum-
(me), ty. kumme; sideform til II. Kum) 1)

større, rund beholder, især til opbe-
varing ell. (navnlig) opsamling af (rin-
dende) vand olgn., fx. i springvand, ved

haandvaske, poste m. m. fsmZ. Kloset-, Vand-,
Vaskekumme samt Ajlekumme; jf. ogs.

Klarekumme;. vAph.(1772).III. Bagges.
NK.136. i Gaarden brændte store Kum-
mer med Blns.CBernh.NF.VIlI.31. *blanke
som Krystal er Badets Kummer. PaZM.
11.38. et gammelt stilfærdigt Springvand,
bygget af gulig Tuf med en Kumme af

sprukken Forfyr. JPJac.II.365. 2) (nu 1.

br. i alm.spr.) mindre, rund, ret dyb be-
holder til opbevaring af drikke var er olgn.

(jf. ji/. F 1 d ekumm e. Bang. T.43. Feilb.)

;

især: større skaal, bolle, anv. til (blan-

ding af) drikkevarer (jf. Vinkumme; ell.

(nu sjældnere) som drikkekar (jf. Spølkum;.
Moth.K243. *Somme blandede Vand med
Viin tilsammen i Kummer. PMøll.(1848).
1.141. (de) øste Punsch op i Kopper af
den store, dampende Kumme. Drachm. VT.
341. Søiberg.L.274. Feilb. sml.: der staar
Vin i slebne Karaffer og Frugt i Kry-
stalkummen paa Borået. Nans.JD.31. jf.
bet. 1 (samt II. Kam slutn): *Han (o: Ægir)
brygged 01 i Kummer

|
Af Flintesteen

og lis. Oehl.XXIX.251. Il (nu næppe br.) om
lille fad. Moth.K243.
Kummel, en. se Kulmule.
Kummen, en. se Kommen.
Knmme-OTn, en. [1] glasovn (efter

regeneratorprincippet), hvor selve ovnens si-

der danner beholder for glasset; „vanne".
Bille-Top.20. OpfB.mil.i81.
Kummer, en. ['kom'ar] uden flt. (ænyd.

kummer, kymmer, glda. kummer (Kalk.ll.
657. Brandt.BD.11.148), kommer (smst.I.
19.75. Mariagerleg.247), /"sr. kumber, kom-
ber, no. kummer; fra mnt. kummer (kum-

ber), ty. kummer (mht. ogs. kommer;, jf.
eng. (laant fra ty.?) cumber; vist besl. m.
no. dial. kumra, stønne, og muligvis lat. ge-
mere; jf. bekymre; CO, især højtid.) be-
drøvelse; sorg; nu især: stille, men dyb,
knugende og varig sorg, ofte forbundet
med bekymring for fremtiden, frygt for
truende ulykker, fortvivlelse over forladt stil-

ling olgn. ; ogs. (nu sjældn ere) : kummerfuld
10 tilstand ell. stilling. Til Kvinden sagde

han: jeg vil meget mangfoldiggiøre din
Kummer og din Undfangelse, med Smerte
skal du føde Børn. lMos.3.16. efterdi du
. . aad af det Træ . . da være Jorden for-

bandet for din Skyld, med Kummer skal

du æde deraf alle dit Livs Dage. smsf.

3.17. Ew.(1914).III.88. Erindring om mit
Tab (o: af Arendse) I . . Kilde til min dag-
lige Kummer, og mine Taarer 1 smsf.IF.

20 292. Jeg vansmægter under nagende
K.ummer.NordBrun.(MO.). *Med Skjælven
stod nu den Ulykkelige (o : Psyche)

\
Imel-

lem Livets Fryd og Dødens Kummer.Bei6.
Poet.VIII.30. *Kast dine Sorger paa Her-
ren, din Gud I . . | Han af din Kummer
skal hjelpe Dig ud. Hauch.SK.79. *hver
stille Kummer,

| Hvis Suk forstummer I

PalM.(1909).lII.201. JVibe.Slaaen.(1927).
25.

II
talem. (nu næppe br.). kummer gør

30 rer. Moth.K388) klejnmodig. PÆJMi*«.«^^.
MO.

II
i forb. m. ord af lign. ell. tilsvarende

bet. i stæden for at fegte imod Mennisker,
maatte (de) fegte imod Hunger og Kum-
mer, Sygdom og Døden selt. Slange.ChrIV.
928. Grundtv.SS.I.666(se u.Kors 2.3). Kum-
mer og Næringssorg have forjaget hans
Munterhed. VSO. paadrage ham Sorg og
Kummer. Katek.§30. Kummer-, i ssgr.

['komOar] (sj. Kummers-, se Kummers-taal,
40 -taare;. (fD, især poet. ell. højtid.) til Kum-

mer; fx. (foruden de ndf. anførte) kummer-
blandet, -fri, -løs, -plaget, -rig, -saaret, -suk,

-svanger, -syg, -vant. -fuld, adj. som er

opfyldt af kummer; især om tilværelse, livs-

førelse: fuld af modgang, sorg og besvær;
nu ofte (m. tilknytning til kummerlig;; elen-

dig; jammerlig; ussel. Kyhn.PE.27. jeg skal
see jeg finder Raad at ende mit kummer-
fulde Liv. KomGrønneg. II. 230. Wess. 46.

50 Nogle tilbringe Natten i dybe og kummer-
fulde Tsmker. Biehl. DQ. 1.97. *Min kum-
merfulde Frænde I græd kun ud ved mit
Bryst. Hrz.D.1.26. han var kummerfuld at

see paa. Hans ranke Figur var bleven
bøiet, hans klare Blik havde tabt sin

Glanås. Bergs.PP.181. OMøll.GK.45.
kummerlig, adj. ['komarli, ogs.

'kom'arli] adv. -t ell. (nu 1. br.) d. s. (LTid.
1725.518. Skuesp.VI.5. Ing.RSE.VII.226.

60 VSO. S&B.) ell. (t) -en (Moth.K388. Slange.

ChrIV.803. Graah.PT. 1. 216. Skuesp.VI.
103). (ænyd. d.s.;fra wmf.kummerlik ;,?'/'. ty.

kiimmerlich samt bekymmerlig; til Kum-
mer

II
især CO, j/. dog Feilb.) \) (1. br.) kum-

merfuld; bedrøvet; om tilstand, forhold:
sørgelig. Sort.HS.H2v. *seer Du ikke,

|

XI. Rentrykt "/e 1829 46
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Hvor kummerlig og bleeg
|
Min Anna

gaaer, som ellers
|
var fuld af Spøg og

eeg.Winth.HF.36. hendes Øjne begyndte
at fyldes med Taarer, idet hun med et

kummerligt Blik betragtede sin lille Ynd-
lings Bsigdel. Budde.F.366. Stuck.SD.170.
•Manden, der høster sin Ager i Blinde
(o: døden)y

\
. . bragte os, Brødre, en kum-

merlig Bag. HSeedorf.DD.109. 2) især om

K-ninte, en. ['komdal (1. br. Kumpte.
LandmB.II.224. OpfB.*11.36. Compte. j/.
KalkJI.584. SaUXIV.893. — nu 1. br. Kumt.
MilTeknO. CoUO.jf.S&B. Larsen.— -^Viom-
mit. Moth.^K294. f Kummet. PhysBibl.IlI.
85). flt.-r, {ænyd. kommiz, flt. kumter, komp-
ter og kumpter (KbhDipl.II.387), glda. (flt)

komter; fra nt. kummet, kommet, ty. kum-
(me)t (mht. kommot, kumet ofl.); egl. et

tilstand: som giver anledning til bekymring; 10 slavisk ord (oldslavisk chom^tu^, som maa-
ske igen er laant fra germ.; fagl.) krans,
der anbringes om hestens hals, og hvorfra
trækket overføres til skaglerne ('mods.Bringe-
stykke^; tidligere om krans, der dannedes af
stykker paa hver side af hestens hals (bov-
træer (se SaUXIV.893) ell. stavtræer, jf.
Stavsele^, og som kunde lukkes sammen v.

hj. afspænder olgn.; nu kun: helt lukket, ud-
stoppet, læderbetrukken krans, der tilpasses

trist; oftest m. afsvækket bet.: som er præ
get af knaphed (m. h. t. forraad, udkomme
osv.), mangel ell. fattigdom; elendig;
jammerlig; ussel; som adv.: tarveligt;
usselt; ynkeligt. Sort.(SamlDanskeVer8.^
11.114). Fattig var han . . leed Nød, og
truedes med en kummerligAlderdom.ifaZl
SgH.428. F. Schlegel . . lever meget ind-
getogen og i kummerlige Omstændig
heder. Det er . . en Skjændsel (at han) 20 efter hver enkelt hest; undertiden ogs. i videre

ikke engang er istand til at finde en taa
lelig E^stens.POBrønd8t.RD.7. *han . . rig
dog lever kummerligt og knapt. PaZlf.JF.
249. en doven Aa — de kummerlige Re-
ster af det stolte Vandspejl, som engang
har dækket den næsten milebrede Bal-
hunå. Pont.LP.VII.3. NBang.OU.38.

|| (1.

br.) om person: elendig; sølle; ussel. Aare-
8tr.SS.III.158. *Jeg, der sad som en kum-

anv.: kumtesele.MB.1833.332. Kumten be-
staaer af 2 Kumtjern eller Kumtbøiler . . og
Kumtpuden . . hvortil de første ere fæ-
steåe.MilTeknO. Hestene stod med Kumter
og Dækkener bundet til Vognstangen. Kai
Holb.FC.IV.106. i Tyskland og Østerrig
bruges alm. til Arbejdsheste en særlig
stor Kumte; denne bestaar af en stor,

flad Trækrans, paa hvilken der er fast-

merlig Snegl i mit Hns. Kaalund.282. du 30 gjort en stærk, polstret Læderkumte; in-

havde giftet dig for at faa Børn, og jeg
var en kummerlig Kone, som du hverken
havde Gavn eller Glæde ai. KMich.LM.
175. CP -hed, en. 1) fs/.j <iZ kummerlig 1:

kummer; nedtrykt tilstand. Sibb.I.106. 2) til

kummerlig 2: elendighed; usselhed. Sibb.

1.90. denne overmodige jordiske Magt
mister sin Nimbus og staar der i al sin
Kummerlighed. Ploug. (Studenterkom.54).
JPJac.1.23.
H.ainiiiers(-taal, subst. (poet, sj.) taal-

modighed i kummeren (sorgen). *Med stille

Kummerstaal | Jeg hos min Drifa dvæled,
mens paa røgfulde Baal

|
Det hulde Legem

brændte. Oehl.HK.(1828).120. -taare, en.
(poet., højtid.). Oehl.XXVin.317.XXX.100.
*Liig en Engel han (o: lægen) indtræder

|

I den Usles mørke Vraae
; |

Der, hvor Kum-
mers-Taaren væder

| Sygeleiet, reedt paa
Straae. Penia.1814.103. CBernh.I.210.
Kammer-stand, en. (poet., sj.). *da

hun (o: Eleonora Christine) var luttret i

Kummerstand (o: i fængslet)^ | Da Lyset
hun saae (o : blev løsladt). Oehl.(Hesperus.I.

(1820).167). t -tres(t, en. {no. d. s. (JTusch.
260); muligvis forvanskning af lat. chamæ-
drys; planten var tidligere offlcinel og men-
tes at styrke nerverne; jf. NaturensV.1922.
425) 3( tveskægget ærenpris, Veronica cha-

den for den igen nærmest Hestens Skul-
der findes en løs Krølhaarspude. LandbO.
IV.196. Kumte-, i ssgr. (nu 1. br. Kumt-.
MilTeknO. jf.S&B.). (fagl.) til Kumte; af
benævnelser paa dele af ældre tiders kumte-
seletøjer (ell. stavseler) kan anføres Kumte

-

bøjle, -jærn, -kappe, -klap, -pude; se i øvrigt

MilTeknO. -sele, en (LandmB.II.224.
SaUXIV.893) ell -seletej, et. seletøj,

40 hvor hesten trækker i en kumte (jf. Stavsele

;

mods. Bringesele). MilTeknO. HistMKbh.
IV.344.
kan, adv. [kon, sj. (højtid, ell. gldgs.)

kun] Høysg.AG.lOO. ogs. kuns [kons], ikkun
['ikon, 'ekon] (Høysg.AG.lOO), ikkuns, se

ndf. {ænyd. kun, ickun, eckon, ekon (Kalk.

L448f.V.622. jf. Brøndum-Nielsen. GG.L
307f), no. kun; sammentrukket af ikke
uden; m. h. t. formerne m. adv.-endelsen -s

50 jf. ellers, imedens osv. samt Festskr.Feilb.

141. Sandfeld.S.^31f.
||
formen kuns fast-

holdtes endnu i skrift i beg. af 19. aarh. af
enkelte forfattere af folkelig retning (som
PMøll. ; ved siden af kunj ; den er nu kun
vulg. ell. dial. (Rietz.365(skaansk). Esp.447.
Feilb. Brenderup. §101 . OrdbS. : Sjælland,
Falster, Fyn), men holdt sig længe ogs. i

dannet talespr., jf. : „bruges hyppigt i Tale-
spr.** Levin, se ogs. Rubow.SP.156f.200.238.

mædrys L. FEkkard.Naturkundskab .(1795 ). 60 248.
|| formen ikkun forekommer endnu dial.

269.
-

- .-

Kammet, en. se Kumte.
t Kamme-træ, et. (til H. Kum ) d.s.s.

Kumholt. VSO.
Kampan, Kampen, en. se I. Kom-

pan.

(Feilb.) og af og til i gldgs. skriftspr.: Ved
Hovmod foraarsager man ikkun Trætte.
Ords.13.10. den engelske Konsuls dejlige
Frue fra Japan, der ikkun talte Engelsk
og Japansk. Brandes.L.L358. Viserne er
ikkun sjeldent beskrivende. JohsSteenstr.
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VoreFolkevi8er.(1891 1201. (staalormen) har
en lang Hale og ikkun almindelige Skæl
langs Bugsiden. Fedders. (Frem. DN. 561).

Kan Ydelser eller Indtægter ikkun oppe-
bæres et bestemt Antal G&nge. LovNr.90
^^U1916.§227. II

formen ikkuns er nu hun
arkais. ell. dial. (Feilb.) og selv i 18. aarh.

ret usædvanlig: dog ere Kopperne ikkuns
faae og aldrig over 100de i tallet. LTid.
1722.Nr.l.6. Buchw.JS.(1725).)(3r. *Haab lo

ikkuns, haab kuns, bekymrede Hierte!
Stub.lSl. Klevenf.RJ.98. Hør ikkuns nu
BøTn\melBlich.(1920).X.100. jf. Rubow.SP.
199.248)

1) grundbet.: med udelukkelse af alt an-
det; ene og alene; bare; blot. Jeg siiger

kun slet og ret, at jeg har Elskov til hans
'DsLtter.Ilolb.Kandst.1.2. *Jeg kun Erin-
dringen har nu tii.b3ige.Bagges.IV.28. *Mo-
dersmaal er det Rosenbaand,

|
Som store 20

og smaa omslynger,
|

I det lever kun
Fædres Aand,

|
Og deri kun Hjertet gyn-

ger. Grundtv.FS.VI.187. *Ak, kjæreste Hr.
Guldsmed,

|
jeg har kun Sorg og Savn.

Høedt.LG.3. Der laa i Skrinet Pengetut
ved Pengetut, indbunden i hvidt Papir.

Der var kun Guld. Bang.GH.75. Menne-
skene kan drage utallige Fordeele (af
dansen)^ hvis Vigtighed kuns Filosofens
grandskende Øie retteligen indseer.i)awd- 30

sek.(1801).é. det tillodes kuns de ældre at

vise sig som Karle med Pibe i Munden.
JJPaludan.Er.l7.(dronning Christina) søgte
ikkun at forbinde sig tremmede. Holb.
Heltind.II.216. *jeg selv

|
Har ikkun flyg-

tig bladet det iglennem. Heib.Poet.IV.254.

II (1. br.) brugt overflødigt, ved siden af (næ-
sten) ensbetydende adv. ell. adj. *Det, som
I holder for at være Glas, | Det er kun
lutter klare Diamsmter. Oehl.A.150. Jeg 40

vil kun alle ene melde om den bekiendte
Bind. Holb.Ep.V.H24. vi ville kun alene
betragte det, eller: kun blot betragte.
TBaden.Swgyl. jeg siger kuns alle ene
det.Holb.Samt.26. Kom Grønneg.11.200.kuns
aleniste i Tankerne. Gram.Breve.154. hans
Passioner . . sigtede . . ikkun alene til

et lovligt MsiSil. Suhm.II.205. kun ene,
se III. ene 2.i. || bestemmende en bisætn. ell.

inf. vi adskilles kun, for igien at forenes 50

for evigt. Mynst.Vi^ilh.9. *kun, hvor Synd
gik frækt i Svang,

| Han sukked dybt og
hæved. Grundtv.SS.IlI.115. *Kun for at
binde dig end mere fast,

I
Guldkjeden jeg

om dig hænger. Hrz.D.II.121. *Dit Vers
. . er kuns Papiir at spilde. Reenb.11.119.

||
(1. br.) bestemt af nægtelse. *Konen . . ei

kun paa denne Maade,
| Fordærve kan

sin Mand. CFrim.AS.16. *ei kun Blomster-
bladet blev

I
Dit Hierte kiært . .

| Det 60

. Blad, som Tænker og som Skiald be-
skrev,

I

Det yndte du. Oehl.XXI.146. han
er ikke kun Deres Fader, han er jo dog
ogsaa et Menneske for sig selv. EGad.
(IllTid.^Vnl898.112.sp.l). Jeg vil søge at
rydde alle de Stene af hans Vej, som

ikke kun han selv alene kan løfte. KLars.
AH.192. oftere i tilfælde, hvor nægtelsen er

skilt fra kun: *ei under Jord |
Kun buld-

rer Oprørslarm og Tvedragt. Oehl.Bidr.
11.11. da hans hjærte ikke var snævert
og ikke rummede kun ham selv og hans
egne anliggender, men slog stærkt og
varmt for fædrelandet, var der nok, der
kunde gøre ham bekymret. CSPet.(NMPet.
Br.7).

2) om indskrænkning i forhold til for-

ventning, m. h. t. grad, mængde („ikke mere
end"), værdi („ikke andet end", „ikke noget

bedre, værdifuldere (osv.) end") olgn. mine
Klagemaal bestaar kun i 20 Puncter. Holb.
Kandst.V.3. Jeg tænckte, det var kun din
Gienfærd. sa. TJl. V.2. *Naar dig nogen Kar-
per byder,

| Og du faaer kun tørre Jy-
der,

I
Bliver du lidt flau derved. Wess.lO.

*Langt højere Bjærge saa vide paa Jord
|

Man har, end hvor Bjærg kun er Bakke.
Grundtv.PS.V.63. *Min Fader var kun
Fisker. Winth.HF.83. Kun en Spillemand.
HCAnd.(bogtitel.l837). *Atten Børn gik
frem paa Rad

|
Hos hans Far i Thrond-

S'
*ems Stad: |

Døtre sex og Sønner tolv,
|

en kun een blev Tordenskjold. GRode.
FU.76. „Vi bliver altsaa kun 5 til bords."
— „Ja (dial. nej. OrdbS.,fynsk)\"' \

der be-
høvedes kuns lidt til at være fornøiet.

JSneed.II.471. *Jeg er kuns Bondepige,
men I en Ridder stolt, | Snart vilde eders
Øie kun skue migkoldt.Winth.VI.200. *Jæ
sto i Bøstenbennerlære, | Jæ va kons Dreng
og ente [mer. Bøgh.D.IL120. Der var nu
kuns en Mand tilbage af Besætningen.
Drachm.LK.106. Kong Erik var ikkun
et Barn. Holb.Heltind.I.40. Jeg erfoer for-

leden Dag . . at den Degn, Du holder saa
meget af, ikkun boer tre Mile herfra. /Si66.

1.59.

3) (jf. bet. 11.3^ begrænsende et foregaaende
udsagn; blot; dog; men. hun troer, jeg
spotter over alle, kun ikke over hende.
Kierk.VI.222. Frakken omtr.ny, kun lidt

fedtet paa Kiaven.PolitiE.Kosterbl^^/81925.
l.sp.2. *allevegne var hun, — kuns ikke
mig nær. Winth.Vl.243.

4) betegnende ell. fremhævende en vis mod-
sætning mellem noget ventet (ønsket, fryg-
tet) og det virkelige udfald ell. resultat:

tværtimod. Holdt inde med slige Ord,
Jeppe 1 du forderver din Sag kun meer
dermed. Holb.Jep.IV.6. er det Axelskjærf
ogsaa en Gave af den forhexede Dværg?
kast det fra digl det drager din Sjæl kun
fra Rimlen. Ing.EF.I.71. *Ak Herregud I

Skal jeg nu prøves mere?" |
— »Vær

uden Frygt! Det gaaer kun dig som Flere."
Heib.Poet.X.189. hver Lidelse gjør hende
kun adeligere og yndefuldere. Goldschm.

V1.260. Saa maatte han fortælle hende
alt, og det vilde jo kun bedrøve hende.
SvLa.HjG.421.

5) m. tids-bet. 5.1) ved angivelse af tids-

rum, tidens varighed, ell. i forhold til tids-

46*
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punkt i fortiden: ikke mere ell. længere
end. Vi nøde Glæden af hinandens Gien-
findelse kun i to Timer. Bagge8.DV.X.75.
*Det er jo kun en liden Stund,

|
Saa er

vort Løb til Ende. Grundtv.SS. I V.223.
||

ved aldersbestemmelse: ikke ældre end. *To
Aar kun var den ene,

| Den anden høiest
tre. Oehl.L.I.251. Den Kirke, der nu staar

Eaa Stedet, er kun fra det attende Aar-
undrede.Jør^.t7i^./J.i7. 5.2) (l.hr.) ved an-

givelse af tidspunkt: ikke før; først, de
(breve)j Du skriver til Christiane, faaer
jeg kun sildigt. Ørst.Br.I.lSS. hine gamle
Sange, hvis Minde kun forlod dem med
den sidste Draabe af deres Blod. Hauch.
1.76. *hvad hun dengang tænkte, det blev
kun seent bekjendt. sa.SD.II.232. vi vare
saa glade ved Bordet, saa vi kom kun s

sent dertrsL. PAHeib.US.éeO. (overflødigt:)

den Herlighed, du drømmer om, begyn-
der jo dog kun først, naar denne har
Ende (o: efter døden). Ing.EF.1.33.

6) angivende en indrømmelse ell. be-
klagelse. Tilladelse til at vende tilbage
fik de vel af Cyrus, men de rejste kun i

en slet YoviBXmng. Horreb. II. 336. *hvad
alle Verdens vise | kun omsonst vil prøve
paa. Grundtv.SS.III.64. *jeg forstod

| Kun
daarligt det, som I mig lærte. Drachm.
D.16.

II ofte i forb. kun alt for (jf. alt

sp. 485^*). vore Tanker dreie sig kun alt-

for meget om det egne Yel.Mynst.Betr.
11.148. Kierk.VII.287. Hun vil'de (ikke)

kunne forstaa hans Savn, — det havde
han kun altfor tydeligt mærket. Pont.LP.
VIII.193.

7) m. almindeliggørende bet: bare; blot;
overhovedet; paa nogen maade. *Hvem
hånd kun traf, den af hans Kløer neppe
kom. Holb.Paars.326. *dit Smiil

|
Kan ende

mine Qvaler,
|
Saasnart som du kun vil.

Winth.IIL130. *Hvorhelst Historiens Bog
vi kun oplade . .

|
Guds Gjerninger os i

Forundring sætte. PalM.V.40 7. Hvor det
kun er muligt søger man at lede Forret-
ningerne i Krigens Spor. JVJens.Intr.253.

II fjf' b^i' 10: gaar det ustraffet bort, saa

faaer der og meer, saa kand kun røve Kir-
erne hvem der yH. Kom Grønneg.1.134.
8) (nu 1. br.) ibetingende sætn., til beteg-

nelse af, at en nævnt forudsætning i og for sig

er tilstrækkelig (om kun at se bet. 11^. *Hvis
jeg kun kommer hiem, Lars Degn jeg dog
skal bede,

|
I Kircke-Bogen han det Navn

vil efterlede. Holb.Paars.224. vil I kun
give mig et Ej-uus 011, og lade mig gaa,
saa maa mand gierne henge jer og alle

Doctore op. sa.Jep.11.3. *Naar kun han ta-

ler, maa han troes, beundres. Oehl.PT.356.
*JaI i Maanen sidder hun, [

Hendes Taa-
rer rinde.

|
Seer Du ret paa Maanen kun

|

Vil Du Hanne tinde. Bastian.Nr.4.6. der-
som jeg ikkun (1907: blotj rører ved
hans Klædebon, da bliver jeg helbre-
det. i¥a«^.9.5i. (i)medens kun(s), se ime-
dens 1.1.

9) (nu sj.) i ønskesætninger (jf. bet.

11.2); m. forstærkende bet. Gid hånd kun
vilde blive vred.Holb.Vg8.(1731).II.14. Har
I kun ikke forkjælet mig Glutten med
eders Godhed. Ing.VS.1.62. *Hvem der kun
var uns I sa.DM.124. Jeg kan neppe fatte

min Lykke; er det kun ingen Drøm. Gylb.
11.156. Vilde ku ns Gud skille mig vel
ved ham. JPJac. 1.200. Kunde jeg dog

10 ickun faa en Kone, som var ligesaa sin-

det som \eg.Holb.Vgs.II.l.

10) i sætninger, der indeholder en opfor-
dring; m. forstærkende bet.; ofte som
udtr. for formaning ell. trøst; især ved
imp.: Jo jo, hør kun til Per, naar hånd
vil ryste sine Ærmer. Det er ret, klem
kun paa ham. Holb.Er.IIl.3. *Lad Hiertet
kun daane og briste, | Min Rose jeg al-

drig vil miste. -Brors. ii. *Reis dig kun
20 op, min gode gamle Kone. Oehl.A. 153.

*Lad Bygerne kun slå,
|
lad Havet bruse

på, I

her (o: i Danmark) er så frisk at

ånde og så frydeligt at gk.Rørd.GK.218.
Spørg ku ns du I Jeg skal nok svare. PA
É.eib.Sk.1.114. *Ja see kun paa mig I Gjør
De kuns Dem vred. PalM. V.235. *Syng
kuns en Sang med en rask Melodi. Drachm.
DM.16. vær ikkun frimodig og stærk.
Jos. 1.18. frygt ikke; troe ikkun (1907:

30 blot^. Luc.8.50. See ickun til den Dreng,
hvor vel hånd allereede veed at snoe sig.

Holb.Kandst.V.l. *Lad mig nu kun drage
ad natmørkt Hav,

|
lad mig ikkun stævne

imod min GrsiY. JakKnu.(HøjskBl.l891.
379). II (1. br.) ved andre verbalformer. Hvo
som tviler derom, kand kun læse Mat-
thæum Parisinm. Holb.Paars.l5. *Da skulde
I kun seet en Maalen. Oehl.1.77. *Nu kan
I kun trille,

|
O, Bølger, smst.242.

\\ (1. br.)

40 i forb. uden verbum. Kun gesvindt, her
frem. Kom Grønneg. II. 239. Kuns snart,

FrøkenI Thi Tiden er knsip.PAHeib.US.
483.

II
i genstandssætning ell. indirekte tale

:

endelig. Naar der kaldes til Bords, be-
der han oftest om, at man kun skal be-
gynde at skære for . . og Maden bliver
ofte kold, før han kommer. VVed.BB.88.
Crusius og Briighmann svarede, at Raads-
Herrerne toge fejl i deres Tanker om

50 Ober-Herskabet; de maatte kuns herudi
være sorgesløse.iS'/aw^e.CArI7.855.

11) CP kun ell. kun at i anv. nærmende
sig til konj. Il.i) (nu 1. br.) indledende be-

tingelses-bisætn.: forudsat at; hvis blot;
ell. indledende indskrænkende maades-bi-
sætn.: med den indskrænkning at; vel

at mærke paa den maade at. *Han var til

Døden vel bereed, | Kun ved hans Døds-
faQon uskyldig Slægt ei leed. Wess.107.

60 *Kun Hiertet ei er tomt, den (jordiske fryd)
flux opliver

| Vort Væsens Alt. TBruun.i V.

323. (der) blev fortalt . . mange forunder-
lige Historier om ham . . kun at . . Ingen
ret vilde troe dernsLSi. Hrz.EF.3. *0g dog
er Skjæbnen til, kun at vi bære

|
Den i

os selv og i vort eget Skjød. PalM.IV.194.
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alt gik i den gamle Skure, kun at — He-
lene var borte. ZakNiel8.Maage7i.90. 4Mo8.
36.6(86 dog

8p.83(y"^J.
vi bespises . . hver

Dag med Brødet af Himlen, kun vi bede
derom og vil tage derimod. OMøll.GK.99.
I Grunden var hun et yndigt Barn, kun
Kammeraterne havde ænset det. AntAnd.
L.61. Det var et skiønt Syn, da hiine (o:

engelske soldater) . . i saa forskiellige Uni-
former var opstilt og paradeerede paa lo at giøre mig kundt, saa hånd selv sk

mit Fald at kunne giøre \i\md.KomOrønneg.
III. 305. hånd vflde gierne giøre hans
beviiste Godhed og Veldædighed kundt
for alle. FaUt.0vid.128. (jeg) giør hermed
kund og vitterligt for alle dem, som det
maatte vedkomme, at min Kone er den
arrigste Hex. Ew. (1 914). III.2 75. \\ gøre
sig kund(t), give sig til kende. Jeg skal
opløse os Knuden, og skal vide saa klarlig

alle Torvets flire Sider . . kun s at je

ikke havde betragtet dette . . Skuespil med
indvortes Afskye og Forbittrelse.Aare.jBjBT.

49. ikkun at vi ere dem til Villie, da
ville de boe hos os. lMos.34.23. Kundskab,
ikkun at den er rigtig, ikkun at den er

levende og virksom. BastKAaT.236. t1.2)

(jf. bet. 9; nu næppe br.) indledende ønske-

sætn.: bare (n.2.2); gid. „lad . . Ditmarsker-

kiende mig for den jeg er. Kom Grønneg.
1.225. i hvorvel Czaren ingensteds vilde
giøre sig kundt, eller modtage nogen parti-

culier Æresbevisning fuldte dog Gouver-
neurerne ham allevegne hvor hånd kom.
LTid.1727.378.
knndbar, adj. ['koniba'r] {ænyd. d. s.,

8v. kunbar; fra ty. kundbar, vi8t afl. af kund
(i lighed m. aabenbarj, jf. -bar 3; sml. kund-

bonden paa dem køle sit rasende Modi" 20 barlig || kun i (højtid., gldgs. ell. arkais.)
" ^ ' " "^ -1 11- skriftspr., jf. dog jy. blive kundbar om,

komme til kundskab om (Feilb.))

1) som vides ell. kendes af alle ell. mange;
almindelig kendt; ogs.: som beror paa sikker

viden, er hævet over al tvivl; klar; aaben-
bar; vitterlig; notorisk; især som præd.

:

*Dend Sag for alde Mand er kundbar nok
og klar. LThura.Foet.122. Holb.Metam.7.
det er kundbart, at der findes Materier,

,Kun deres Grusomheder ikke skulle

bringe Straf over Os og Vore!" Blich.

(1920).XV.48. „hun maa have faaet en
Dvaledrik.** — »Kun, at hun ikke gaaer
fra Forstanden, naar hun nu vaagner og
seer, hvorledes hun er faren." Bredahl.III.

76. „Kun han ikke er syg!" sukkede Emi-
lie. JHHansen. Billeder fra Krigene. (1849).
99. Hvor deilig mørkt er det ikke i Af-
ten 1 ku ns min Jochum var her. Olufs.Jo- 30 som let lader sig anstikke. LTid.1730.663.

chum ogMaren.(1790). 7. PAHeib.Sk.I.307.
1 1 .3) (jf. bet. 3 ; 1. br.) indledende fremsæt-
tende (indikativisk) hovedsætn.: men. Over-
daad fældede dem alle, kun er Overdaad
mange Slags. Bahb.Tilsk.l794.820. Tiderne
var gode — kun de løb saa rask. Der var
Svind i dem. Gravl.AB.148. jf.: *Hver
Smaafugl nu bygger

1
1 blomstrende Vang.

I

Kun Kjærlighedsguden,
| Den Stakkel,

er blind. Heib.Poet.III.425.

12) (sj.) brugt adjektivisk: som ikke er

andet end; blot og bar. Tør maaske den,
der skyder den sidste rugende Skarv i

Danmark, paastaa selv at være et kun
Nyttevæsen? GFog - Petersen. Stæren er her

igen.(1921).29.

t kund, adj. (ogs. kundt^. uden ilt.

{ænyd. glda. kund, æda. (ogs. i bet. „beslæg-

tet'') kunnær, kundær (DGL.L64.225), intk.

Dette Brev blev skrevet fra Rom . . Fol-

ket saae deraf, hvor heldige Virkninger
Religionen havde paa hans Hierte. Da
han kom tilbage blev det endnu meer
kundbart; han vaagede da for at udbrede
Christendom og Kundskab. Mall.SgH.lO.
Det er Eder kundbart, hvor hæderlig en
Plads han . . indtager i Videnskaben.
Mynst.Tale.(1843).16. thi din Viisdom er

40 ikke først idag bleven kundbar (Chr.VI:
aabenbaret^, men fra dine Dages Begyn-
delse har hele Folket kjendt din Forstand.
Jud.8.25. Folkets Tro . . kunde rokkes,
om det blev kundbart, at her var fore-

gaaet et . . Bedrageri. CÉw.BK.84. \\
(nu sj.)

uden bøjning i intk. ell. flt. hånd (satte) to

Fingere for sin Pande, saa jeg kunde
mercke, det var alt kundbar over Byen,
at jeg var B.SLndreeder.Holb.GW.1.1. Slange.

kunt, flt. kunnæ (dat. kunnum. smst.32.214), 50 ChrTV.293. jf. : Endnu samme Aften blev
no. dial. kunn, oldn. kunnr, ty. kund, mnt.
kunt, holl. kond, oeng. cuj) (jf. eng. uncouth j,

got. kunj)s ; besl. m. kunne
; jf. Kunde, Kund-

skab, forkynde, kyndig, Køn
||
brugen i 16.-

18.aarh. skyldes vist til dels indflydelse fra ty.;

nu findes ordet kun i ssgr. og afl. som kund-
bar, kundgøre. Kundskab; jf. allr.: „Ei
brugeligt." Moth.K91) som vides ell. kendes af
alle ell. mange; almindelig kendt; aaben-
bar. (kun som (ubøjeligt) præd.). dersom 60 Artikler bleve udgivet paa Svenske, Tydsk

Følgerne af Frøken Leas bestemte Væg-
ring kundbar for Alle. Etlar.SB.15. \\ i forb.

gøre ku ndbar (j/. kundgøre^. Da denne
Reyse blev giort kundbar, kom den heele
Kriigshær i Bevægelse. Holb.Herod. 147.

Slange.ChrIV.181. VSO. Schand.IF.215.
gøre . . Handlinger og Retsskridt kund-
bare for Offentligheden ved en Bekendt-
gørelse. SaU11.852. jf.: Saadanne og fleere

det ikke i en Hast var blevet kundt, at
intet Lig fandtes . . saa havde det ikke fei-

let meget, de havde forgrebet sig paa he-
gst,ten.JBaden.Tacit.I.36.\\ især i forb. gøre
kund(t), gøre kendt; aabenbare; kundgøre.
*mine Fienders Mund

| Staar aaben mig

og Latin ved Trykken, og alle Mand kund-
bar giordte. Slange.ChrIV.87.

\\
(sj.) aitrib.

ell. som appos. en kundbar Sag. vAph.(1759).
Her er et Tegn paa Guds Barmhiertighed,
stort og kundbart som Solen paa Himme-
len. Mynst.Betr.I.110. *en Rømningsmand,
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fredløs for Ran, |
for kundbart Drab. Blaum.

StS.238.

2) (1. hr.) almindelig bekendt ell. omtalt for

sine gode egenskaber ; navnkundig; he-
ro mt. *Din Skiønhed kundbar er. Holb.
Metam.79. den i dansk Digtning saa kund-
bare Fru Marie Grubbe. jBraw6Zes.X7.5i 9.

(man studser) ved at se saa mange af

de tidligere frodige og kundbare Slægter
forsvundne, uddøde fra Bornholm. -fiom/i.

Samlinger.XIIL(1920).23.
3) (sj.) kendelig; kendbar. (Kalk.II.

658). Strømmen af den Stemning, som
var her, har tilintetgjort Alt. Alt? . . Ja
— saavidt mit jordiske Øje kan see, saa
vidt det er udvortes kundbart. Cit.1824.

(Grundtv.BJL91).
CP Knndbar-hed, en. (sj.) det at være

kundbar (1). vAph.(1759). JBaden.DaL. f
kondbarlig;, adj. adv. d. s. ell. -en. (fra
ty. kundbarlich) 1) d. s. s. kundbar 1. *De
Responsoria, som der til Messen høre,

|

Jeg ey for Kortheds skyld vil her kund-
barlig giøre. ReynikeFosz.(1747).52. 2) som
adv. til kundbar 1: aabenbart; klart;
tydeligt. Moth.K91. VSO.

to kund-briiig:e, v. ['kouibreix'ø] (sj.)

bringe til offentlighedens kundskab ; kundgøre;
bekendtgøre, (en neutral stat maa) nedlægge
Protest derimod (d : at de krigsførende par-
ter udøver fjendtlige handlinger paa dens
omraade) og sørge for dennes Kund-
bringelse. Sal.XIII.309.

I. Kunde, en. ['kona] ell. (især gldgs.,

kbh. ell. dial.) ['konda] (jf. skrivemaaden
Kunte. MaglPet.F.I.121). flt. -r. (si;, kund,
no. kunde; fra ty. kunde, af oht. kundo,
bekendt, egl. substantivering afkunåt jf. oldn.

kundr, søn, ætling) om køberen i forhold til

sælgeren (leverandøren) : person, som (især

:

til stadighed) handler hos en købmand
ell. leverandør, lader arbejde udføre af en
haandværker olgn. ell. paa anden maade gi-

ver en (næringsdrivende) jævnlig fortjeneste

(Jf.
Klient 2). (han) tog den ene efter

den anden af mine beste Kunder fra mig
(o: en skrædder). Ew.(19U).III.275. *En
vittig Kræmmer fik engang en Kunde,

|

Som sagde: „jeg min Næring Dem vil

unde." Wess.86. Oehl.A.285. (digteren søger)

at tiltrække sig en Kreds, hvis Medlem-
mer han kalder sine Tilhørere (Statsman-
den kalder dem sit Parti, Skoflikkeren sine
Kunder). Jffci6.Pros.FI. 5. *For Een, der
kjøber. Ti jo nu vil sælge,

|
Hvor skal

vor Kjøbmand da sig Kunder vælge. PalM.
IV.29. der er en Kunde (— Køber) i Bu-
tikken. D&H. det saarede Polen var i

1820'erne Thorvaldsens bedste Kunde. Dag
Nyh.^/il922.7.sp.2. \\ i mer ell. mindre uegl.

anv. *Thi er det slet intet Under, |
Den

Skole kommer i Rye,
|
Og fanger saa

mange Kunder,
|
De knap kunne rummes

i Bye. Blich.(1920).XIV.153. plei min høi-
lærde Mester og Kunde I eller jeg (o: Sa-
tan) knækker din Hals. Ing.KEd.18. en

Allemandspige og hendes Kunder. ÆTAfads.
NederlandenesM.alerkunst.(1925).95.

II. knnde, præt. af kunne.
Knnde-kredH, en. [I] (jf. -stok; især

Y). Forretningen havde hele den fornemme
Verden til Kundekreds. AndNx.PE.IlI.
200. En udmærket Forretning . . omgivet
af en god, stor Kundekreds . . er til Salgs.

NatTid.^Vnl912.M.Till.3.sp.5. -melle, en.

10 [I] (møl.) mølle, som maler for fremmed reg-

ning (mods. HandelsmøUe/ LandbO.III.
663. -rabat, en. [I] spec. (bogh.) om ra-

bat, som sortimentsboghandleren yder faste

kunder og biblioteker. SvDahl.Ordbog f.Bog-
samlere.(1919).63. -stok, en. [I] (sj.) d. s. s.

-kreds. Betjentene vare den faste Kunde-
Stok (o: i en beværtning), som det gjaldt

at holde psLSi. RSchmidt.SS.176. -veksel,
en. [I] Y d. s. s. Handelsveksel. Ludv.

20 kand-g;ere, v. ["konigo-'ra] vbs. -elsc

(s. d.). {ænyd. glda. d. s., sv. kungora, no.

kunngjøre, sen. oldn. kunngera; til dels efter

ty. kundmachen, -thun, jf. gøre kund(t) u.

kund; højtid., bibl. ell. emb.) 1) lade komme
til almindelig kundskab; gøre almindelig be-
kendt; bekendtgøre; forkynde (1). mit
Navn skal kundgjøres i allé Lande. -23fos.

9.16. han haver sendt mig til at kund-
giøre (1907: forkyndej Evangelium for

30 de Fattige. Luc.4.18. Freden (blev) efter

Krigs-Maneer ved Skud og Trompetters
Klang . . over alt . . kundgioit. Slange.
ChrlV.648. det Hele maa først være al-

deles færdigt, førend noget kan kund-
gjøres ved Trykken. POBrøndst.RD. 91.

PMøll.U.287. Gud havde fra Evighed be-
sluttet at frelse Menneskene, og han kund-
gjorde denne sin naadige Beslutning baade
strax efter Syndefaldet, og mange Gange

40 sidenefter. Katek.§66. Bekjendtgjøreise .

.

hvorved Ministeriet for Hertugdømmet
Slesvig kundgjør, at Kongen under 22de
d. M. har rescriberet Ministeriet saaledes.
Bek.''ysl852. om Foraaret blev Forlovel-
sen kundgjort. JFJews.fl^F.^^. Beslutning
om Ægteskabs Indgaaelse (skal) som Re-

fel kundgøres ved Lysning i Kirken. Sal.^

1.852.
II
(nu 1. br.) overf., m. tings-subj.:

give til kende; vise; vidne om. *sieldne
50 Jertegn snart kundgiør en Helgens Død.

PE:Frim.SK.23. Thor kunde, efter eget
Tykke, bortlægge og atter iføre sig Asa-
styrken. En Gjord, som spændtes af og paa,
syntes ret beskuelig at kundgøre denne
Evne. Grundtv.TJdv.1.349. (korstoget 1147)
havde yderligere kundgjort den Splid,

som raadede i Yo\kei.JohsSteenstr.(TJniv
Progr.l900.II.106). refl.: en dansk Aand
. . maa i al Fald historisk have tydelig

60 kundgjort sig, i Skrift ellerBe drift. G^-wn^i/i;.

B.I.503. I denne Udtalelse kundgør sig .

.

Ørsteds store Sandhedskærlighed. Hø/fd.
DF.56. 2) (nu især m. overgang til bet. 1,

om meddelelse fra en myndighed) lade kom-
me til (den) enkeltes kundskab; gøre be-
kendt med; meddele; forkynde (2). han
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kundgjorde mig ikke sit N&vn. Dom.13.6.
jeg kundgiør (1819: bevidner^ eder, brø-
dre 1 at det evangelium, som er prædiket
af mig, er ikke menniskeligt. Gal.l.ll(Chr.
VI). Fyrsten af Sibenborg skal dette For-
bund kundgiøres, og hos nannem fornem-
mes, om hånd vil der udi indtræde. Slange.

ChrIV.561. *Fornemmer, hvad i Korthed
. .

I
Jeg kundgiør Eder. OehlNB.lSS. jf.:

Beifalinger, som kun skulle kundgiøres lor

enkelte Afdelinger, Institutioner eller Per-
soner, udstedes i Form af Tjenesteskri-
velser. T/cnes^ere^i.iOS. \\(bibl.J forklare;
udtyde. Klogskab til at udtyde Drømme
og kundgjøre mørke Taler og løse Knu-
der. Dan.5.12. kundgjører mig Drømmen
og Udtydningen derpaa. 8mst.2.6. -ga-
relse, en. flt. -r. (glda. d. s.) vbs.- til -gøre.
t) (højtid, ell. emb.) til -^øre 1: bekendt-
gørelse (især: fra øvrigheden), l.l) som
vbs. Moth.KOl. Fire Dage, paa hvilke Fol-
ket, uden nogen Kundgiørelse, kom sam-
men. OGuldb.(MO.). Bekendtgørelsen sker
. . ved borgerlig Vielse ved Kundgørelse
til Tinge. VortHj.III3.26. Kongen befaler
Lovens Kundgørelse (Grundl.(1866): Be-
kjendtgjørelse^. Grundl.(1915).§24. \,2)mere

konkr., om selve den meddelelse, som bringes
til almindelig (offentlighedens) kundskab; især
om meddelelser ell. henvendelser fra statsover-

hovedet, regeringen ell. andre statsmyndig-
heder (spec. om bekendtgørelser, retsforskrifter

udgaaet fra ell. underskrevet af kongen).
Allerhøieste Kundgjørelse (om Slesvigs og
hertugdømmernes stilling i riget). Kundg.^^/i
1852. Krigsministeriets Kundgjørelser for
Armeen (fra 1867: Hæven). (titel.l857f.).

alle skriftlige Kundgjørelser (ChrVI: alle

haandskrifter^ i Landet skulle udfærdiges
i hans N&vn.lMakk. 14.43. Sal.XI.74. jf.
YBentzon.R.5. 9. \\ ogs. om officielle, retslige

olgn. bekendtgørelser i bladene (sjældnere om
private avertissementer, annoncer), bladenes
kundgørelser. Skoletidende.1883. 701. Sal.II.
353. Jeg havde ved min Ankomst til Leip-
zig i en Kundgørelse søgt Samtaletimer
for at faa mere Øvelse i at tale Tysk.
HPHanss.T.182. 2) (sj.) til -gøre 2: med-
delelse; budskab, denne er den kund-
giørelse (1819: det Budskab), som vi have
hørt af ham (o : Jesus), og forkynde eder.
lJoh.l.5(Chr.VI).
Kundskab , en ell. f et (Holb.DNB.

395. sa.Kh.352). [ikon|Sga-'&] E:øysg.AG.40.
flt. -er. {ænyd. glda. d. s., fsv. kunskaper;
fra mnt. kun(t)schap, jf. holl. kondschap,
ty. kundschaft; til kund; Jf. det nordiske ord
fsv. kunleker, oldn. kunnleikr)

1) (især tH; jf. ogs. Feilb.) m. tilføjet be-
tegnelse for (ell. underforstaaelse af) noget
som genstand for kendskab ell. viden: det at
kende, vide besked med, være fortrolig med
noget; kendskab (til); viden (om); nu
især m.præp. til: et Menneske uden For-
stand, uden Levemaade, uden Kundskab
til Verden. Heib. Poet. X. 20 (jf. Verdens-

kundskab ). den første Forfatter, hos hvem
jeg har fundet Kundskab til den hegel-
ske Philosophie. sa. Fros. 1. 438. HCAnd.
Breve. 1. 116. Lidt efter lidt bredte sig
(hos jøderne) Kundskaben til græsk Sprog.
Troel8L.XIII.98. (de) talte, som man taler i

Tyvernes Morgenstund, uhindret af Kund-
skab til Menneskenaturen. Gje?.T.>274.

II

m. præp. om (jf. Høysg.S.197). Haver no-
lo gen Kundskab om saadanne Forseelser,
og det ikke strax aabenbarer, straffis som
Medvider. DL.6—4—14. Kundskab om
Fiendens Tilstand er den fornemste Post
for en Ki\gshddr.Holb.m.II.2 (jf.bet.Q).

vores Kundskab om Gud . . sætter en
himmelhøy Forskæl imellem os og de
Umælende. Eil8ch.Philhist.33. Hvor . . usik-

ker er dog vor Kundskab om det menne-
skelige Hjerte. Blich.(1920).XX.141. »Han

20 havde Kundskab om en Mængde Ting,
|

Som jeg har aldrig hørt om. IIrz.IX.331.

II
m. præp. paa. hånd haver givet mig en

sand kundskab paa (1871: omj alle ting,

som ere til, at jeg veed, hvorledes ver-
den er lavet, og elementernes virkning.
Visd.7.17(Chr.VI). om afguders-offer vide
vi: thi vi have alle kundskab der paa
(1819:KvLndskab).lCor.8.1(Chr.VI). nu kun
(j7- Kundskabstræ ; bibl.) i udtr.: Kund-

30 skabensTræ paaGodt og Ondt (Buhl:
Træet til at lære godt og ondt at kjende^.
lMos.2.9. overf.: Verdenskrigen har paa
Børnepsykologiens som paa saa mange
andre Omraader plantet Kundskabens Træ
paa godt og ondt. NJeppesen. ON. 6. jf.:
faa har villet . . ansee deres Hustruer som
Kundskabets Træer, som de ikke maatte
røre. Holb.Kh.352. det Kundskabens Træ,
han (d : Anatole France) har plantet. Bran-

40 de8.XVI.195.
\\
(nu kun m. overgang til bet. 2)

m. præp. i. Dømme efter sin Kundskab i

Ssigen. vAph.(1764). jf. VSO. \\
(nu næppe

br.) m. objektiv gen. Viisdom og vidskab,
og lovens kundskab (1871 : Kundskab om
Lovenj kommer fra Herren. Sir.ll.l8(Chr.

VI). Sygdommens Kundskab er Begyn-
delsen til dens Helbredelse. Basth. Tale.

(1782).20. alle Pas udspringe fra disse
fem Stillinger, hvis rigtige Kundskab er

50 yderst nødvendig. Dandsek. (1801). 13. jf.
guds kundskab u. Gudskundskab samt
egen kundskab u. Egenkundskab.

||

efter præp. i: komme i kundskab om,
(nu næppe br.) d. s. s. komme til kundskab
om (se ndf.). Moth.K91. holde i kund-
skab om, sørge for, at en stadig kender
til, ved besked med noget; holde underrettet

om. i breve holder Save Molbech i kund-
skab om, hvad han ser, oplever og lærer.

60 CSPet.(NMPet.Br.27). Vi skal . . alt som
Hefterne udkomme, — holde vore Læsere
i Kundskab om Værkets Fremskriden.
NordslSønd.Folk.1898.66. en Mand, der hol-

der sig i Kundskab om Videnskabens nye-
ste Resultater. EBrand.(PoU^U^1911.9.8p.4).

II
komme til kundskab. 1. (nul.br.) m.
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person-subj.: komme til kundskab om,
lære at kende; faa kendskab til, viden om;
blive fortrolig med. Det er altid vanskeligt
at komme til Kundskab om sig selv. Basth.
TaU.(1782).23. „Hvorledes komme vi til

Kundskab om Tingene uden om os?" —
„Ved Sandserne, tænker jeg.*" Ørst.IA.jf.
Heib.Poet.X.209. f m. objektiv gen.: *For
sildig til Syndernes Kundskab (o: erken-

delse) hun kom,
|
Da Pungen var tom.

Thaar.ES.27. 2. m. tings-subj.i komme til

ens kundskab olgn., om hvad en faar at

vide, faar kendskab til, erfarer, saadanne
store Herrers Sammentale kommer ikke
gierne til tredie Mands Kundskab. Slange.

ChrlV.654. „saa vil De angive ham for

Tyveri, hvad?" . . „Jeg angiver ham ikke
. . Kommer det til Øvrighedens Kundskab,
er det, fordi han selv og hans Venner
skal prale og agitere dermed." JakKnu.F.
223. En saadan Kritik kommer jo sikkert
ogsaa Folketingsudvalget til Kundskab.
DagNyh.^Vel919.6.sp.l. || bringe til ens
kundskab, sørge for, at en faar kendskab
om noget, faar det at vide; underrette en om
noget, bringe noget til offentlighedens
kundskab

|

2) (især abs.) om indholdet af en persons
viden, resultatet af undervisning, studier,

undersøgelser olgn., summen af de herved
erhvervede bevidsthedselementer : det at vide

noget, ell. det, som man ved, især inden for
bestemte fag ell. videnskaber; viden (ofte

spec: indgaaende ell. alsidig viden); ind-
sigt; kyndighed, (jf. PEMUIU26). Mon
nogen vil lære Gud Kundskab ? Job.21.22.
Kundskaben opblæser, men Kierligheden
opbygger. lCor.8.1. Nu var Lodberg da
Student; men dette var ham ikke nok.
Han vilde gaae videre. Før søgde han
Kundskab: nu tragtede han efter Lær-
dom. MaZ^iS.9ff.568. Hun kiendte sig selv,

og denne Kundskab giorde Hende v&r-
som.Basth.Tale.(1782).26. der er ingen
grundig Kundskab, der kan vindes ved
Leeg.Mynst.Tale.(184.3).14. kun hvorKund-
skab og et nøie Kjendskab til Forretnin-
gerne ere tilstede hos Vedkommende, kan
man vente Interesse for deres Fag. Andres.
Klitf383. i Skudsmaalsbogen har Præsten
skrevet mig for meget godt i Kundskab.
Schand.SB.86.Yiåenskab ..er ordnet Kund-
skab. iV^iføZZ.Fii«. II. i (51. talem.: kund-
skab er magt {efter Bacon, se Arlaud.116.

jf. eng. kno\^edge is power) Mau.6265.
Schand.BS.80. \\ nu oftest i flt., om viden
paa forsk, omraader, i forsk, (dele af) fag
ell. i al alm. om (udstrakt, alsidig) viden.

Kundskaber havde han, samlede ved
Grandskning og Erfaring. Mall.G.lO. at

Kundskaber forfine Sæderne er unægte-
ligt. PilJ?ei6.II.i6. Bogen indeholder en
stor Rigdom af Kundskaber. jØrs^.FI.i^O.
en Mand af grundige Kundskaber. 76^0.
det er i Hjørring Amt, høit mod Skagen
i Jylland, naar vi skulle tale med Kund-

skaber. iZC^wd.F7..95>2. (en læge) bad om
at blive optaget som hans Discipel. Men
den anden Læge frygtede for, at Nogen
skulde lære hans hemmelige Kundskaber.
Goldschm.1.45. Saasnart han havde afleve-
ret (soldater-)TTøien, (ilede han) hjem til

Graabølle med sine Skatte af Færdigheder
og Kundskaber, utaalmodig efter at ud-
sprede Yisdom.JVJens.NB.201.

|| (jf bet.

10 i) m. nærmere angivelse af omraaaet for

ell. arten af ens viden; m. adj.: Foruden
sin theologiske Kundskab, havde han til-

lige Indsigt og Erfaring i Krigs -Viden-
skaber. ilfaW./Sfl'S^.i05. Nutidens Mennesker
har vistnok flere historiske Kundskaber,
i al Fald flere Oplevelser end Fortidens,
men næppe mere historisk Sa.iis.VilhAnd.
S.43. m. præp. i: Kundskab i Antiqviteter.
vAph.(1759). Han har megen Kundskab i

20 Landhuusholdningen, i de gamle Sprog
o. s. v.VSO. nu især i flt: Han bar . . dybe
og udbredte Kundskaber i . . Historie og
Geographie. Bagge8.L.I.65. D&H.

3) (nu næppe br.) om kendskab til, øvelse

i manuel, praktisk olgn. virksomhed; dyg-
tighed; duelighed; kyndighed, han var
opfyldt med Viisdom og Forstand og
Kundskab til at gjøre aSehaande Gjer-
ning af Kobber, iJT^. 7.14. (Chr.IV) for-

30 nam, at disse sig af Gud tilbetroede Riger
saaledes vare beskaffede formedelst deres
situation, at de uden god kundskab paa
Søefarten ikke kunde vel regieres. SoZ6.
DNB.215. fra gammel Strand maatte
(Axelhus) kunne beskydes . . med Blider,
naar disse farlige Krigsmaskiner sattes

med tilbørlig Kundskab i Virksomhed.
Ing.KE.11.120.

4) (ofte m. overgang til bet. 1 ell. (m. h. t.

40 krigsforhold) 6 ; nu 1. br.) hvad der meddeles
en, gives en til kende; hvad man faar at vide,

skaffer sig at vide; meddelelse; efterret-
ning; underretning; oplysning; især

efter verber som faa, indhente, skaffe ell. (nu
næppe br.) give || m. præp. om. Derom har
jeg allerede faaet Kundskab. ffoZ6.i/Sfe.II.4.

(de) skikkede . . en Student til Kiøbenhavn
at berette samme anslag (o: om Kronborgs
tilbageerobring) . . (Karl Gustav) lod effter-

50 søge manden, som skulde dirigere verket,
saa og Studenten, der førte kundskabet
der om. sa.DNB.395. hånd (rejste) til Enge-
land igien for at give kundskab om sin

reise. Borrebye.TF.487. den unge Læge .

.

var ankommet fra Florents for at indhente
Kundskab om Prindsessens Befindende.
Winth.VIII.217. *skaf . .

|
Nøiagtig Kund-

skab om vor Fjendes Kræfter. ^rz.ZP.10.
de havde faaet Kundskab om (Chr.VI:

60 fornam; Kongens Ord. lMakk.3.42. D&H.
II

(nu næppe br.) abs. bringe kundskab
(o : om fjendens planer). Moth.K91. Gode
Kundskaijer er det fornemste, man maa
legge sig efter udi KxigstiåQV.Holb.Mel.
IV. 7. Til den Ende seglede Hans Majest.

Self med den ene Esqvadre op imellem
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Øerne; sendte og Fartøyer allevegne om-
krinff til Kundskaber at indhente. Slange.

Chrfv.1244.
\\
(nu næppe br.) om selve den

handling at meddele ell. oplyse noget, deslige

Omstændigheder, som til Sagens Kund-
skab og Oplysning udkrævis. DL.6—13—
29. Dernest lagde sig dend tilforn om-
mældte Danske Flode . . under Øland, tvert

over for Slottet, for at hindre ald Kund-
skab. Slange.Chriy.282.

5) t om forhold ml. personer: et paa per-

sonligt samkvem heroende (gensidiat) nær-
mere kendskab, fortroligt forhold olgn.; be-

kendtskab (1.2); undertiden nærmende sig

til bet.: venskab, forstaaelse. Vil I have
Kundskab med de Kiellinger, kand I let

bekomme den; thi det koster kun at spen-
dere en Pegel Finckel-Jochum paa dem,
saa kand man faae dem at ride hid paa
Koste-s}s.SLite. Holb.UB:H.II.8. ieg trænger
til min gamle gode ven, sær saasom ieg
ingen udj Trundhiem ellers har synderlig
kundskab til.sa.Brv.?2. Grevenaffærdigede
strax een af sin Garde, som havde Kund-
skab med Messenio. sa.DH.III.100. Vor
Ærgierrighed gaar lige saa vidt som disse

forfængelige Praleres, der staa i Kundskab
med store Fo\k.Eilsch.F.122. Ved saadanne
. . mærkelige Gierninger kom Biarke i

Gunst og Kundskab hos hver Manå.Ew.
(1914).1.272. II

konkr., om de personer, man
kender; bekendte; bekendtskab (2). „Hør
Espen, har du nogen Kundskab i dette
Huus?" — „Nej, Herre I aldeles ingen."
— „Har du aldrig seet Konen i Huset?"
Holb.Vgs.(1731).II.4. Vær saa god at re-

commendere mig andre af jer Kundskab.
sa.LSk.III.2. Herren behøver anden større

Kundskab, om han tænker at komme fort.

8a.EAmb.II.3.\\overf., om slægtskab; over-
ensstemmelse ell. lighed i art, beskaffen-

hed olgn. De nyere Naturkyndige . . have
tænkt . . i Anledning af de electriske Sær-
syners Kundskab og Slægt-Liighed, at

Torden er i Naturens Hænder det samme
som Elektriciteten er i vore. vAph.Nath.
VIII.131.

2) f udforskning, især af fjendens for-
hold i krig; udspejdning. Moth.K91. \\ især
i forb. (gaa) paa kundskab, (gaa ud)
for at (ud)spejde. Moth.K91. Hertug Georg
(og) Breide Rantzov gik ud om Morgenen
. . paa Kundskab; (de) kom ikke langt,
førend de fandt Kong Karl med sin heele
Krigs-Hær. Slange.ChrIV.284. Rahb.Skuesp.
1.147. om udforskning i al alm.: Disse Tan-
ker var det nok ogsaa, som skræmmede
de Fleste (af musene) fra at drage ud paa
Kundskab (o : for at lære, hvordan man la-

ver suppe paa en pølsepind).ECAnd.YI.298.
II

legge sig, sine penge på kunskab (o:

personlig ell. v. hj. af pengemidler søge at

skaffe sig oplysning om fjendens forhold).
Moth.K91.

II
konkr., om spejdere, spioner,

jf. Kalk.II.659 samt (hertil ell. til subst. (en)
Kundskaber, s. d.) : Vel forsøgte Ebbe Ul-

feld at . . trænge ind i Vester-Gylland; Men
trækkede tilbage, da hans Kundskaber
indberettede, det den Svenske Øfverste
Friderich Steenbuk stod deroppe alt for
vel posteret. Slange.ChrIV.1233.

7) t vidnesbyrd, erklæring, især i

skriftlig form, tit brug i rets- ell. embedsfor-
hold olgn.; attest. De, som staa for Regn-
skab, skulle ved deris Regnskaber og Ind-

10 tægter legge Præsternis Kundskaber, hvor
mange dem vitterligt er at have sig med
Lejermaal forseet. DL.1—24—2. Hvo som
af . . Soldater kiøber Heste . . eller noget
Slags Boeskab, og Officerernis skriftlige

Kundskab derhos ej findis, at det, som
sælgis, hører . . Soldaterne selv til . . stande
derfor til Rette, smst.5—3—34. de Beviser,
den reisende Haandværkssvend fører med
sig, for at bevise, han er den, han udgi-

20 ver sig for, kaldes Kundskaber. Baden.
JurO. (jf. VSO). (hververne) maa tage
saadanne Messures, at de saakaldede
Haandværks-Kundskaber og Docu-
menter, hvormed Recruter maatte ved
Engagementet være forsynede, ikke tjene
dem til Hjelp til Undvigelse. MB.1795.
727.
Kundskab-, i ssgr. se Kundskabs-.

t knndskabe, v. (ænyd. d. s., sv. kun-
30 skapa; efter mnt. kuntschoppen, holl. kond-

schappen, ty. kundschaften; til Kundskab
6; jf. Kundskaber) udforske; udspejde.
Moth.K91. især i ssg. udkundskabe (s. d.).

t kundskabeliff, adj. til Kundskab
(2). Nødigen ville deres jevnlige tilstaae

dem kundskabelig Fortrin. CGBafn.(Phy8
Bibl.II.ll). Statsvidenskaben i sit hele
Omfang (blev) fornemmeligen hans kund-
skabeligeBestræbelsersMaal.^6iZ(l^.('i2aA6.

40 LB.II.60). Lærere, som undervise i det
Kundskabelige fo : mods. lærere i haandar-
bejde, sløjd olgn.). Plan'^hl799.YI.§80. f
Kundskaber, en. {ænyd. d. s., sv. kun-
skapare ; efter mnt kuntschapper, holl. kond-
schapper, ty. kundschafter, til kundskabe

;

jf. Kundskabsmand 2) person, som udfor-
sker noget; spejder; spion. Moth.K92.

vAph.(1759). Leth.(1800). jf ovf. u. Kund-
skab 6 slutn.

50 Kundskabs-, i ssgr. ['konsgabs-] (f
Kundskab-. *kundskabgridske Siæl. Ew.
(1914).11.198). af Kundskab, især i bet. 2;

disse ssgr. , der først bliver alm. i slutn. af
18. og i 19. aarh. (vAph.(1772).III har in-

gen, VSO.(1820) kun enkelte), tilhører ude-

lukkende bogsproget; som eks. kan (foruden
de ndf. anførte) nævnes: -fattig, -fond, -for-

raad, -gren, -kilde, -meddelelse, -omraade,
-rigdom, -stof, -søgende, -trang, -hosy

60 en. (sj.). Kundskabs-Bøger, naar de ikke
kan læses som Morskabs-Bøger, skal man
heller advare Folket for. Grundtv.Smaaskr.
190. D&B. -drift, en. Andre vakte
den slumrende Kundskabsdrivt i min
Siel. Mynst.Betr.1.43. Hauch.DV. 11.130.

-evne, en. (nu næppe br.) evne til at er-

XI. Rentrykt 15/e 1929 47
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hverve sig kundskaber, tilegne sig viden. Men-
neskene ere af Naturen begavede med
tvende Tænkekræfter eller Kundskabs
Evner (o: om sanserne og fornuften). Nørreg.
Naturr.10. Ørst.AN.1.133.147.11.155. først

ville vi udfinde den menneskelige Kund-
skabs-Evnes Love. Mynst.Præd.(1852).152.
-fylde, en. han (førte) Samtalen hen
paa mine Udflugter i Sicilien, og jeg
tik her rigelig Leilighed til at beundre
hans umaadelige Kundskabsfylde. Holst.

III.201.Schand.VV.294.Dannebrog.^Vil910.
l.sp.4. -hungrer, en. (jf. -tørst}, aande-
ligt Arbejde, som han i sin Kundskabs-
hunger . . hengav sig til. CSPet.Litt.1.637.

-kredst, en. (1. br.). vi (forlanger) ingen-
lunde, at de Opvoxendes Kundskabskreds
skal udvides over deres Alder og Evne.
Mynst.Tale.(1843).7. MO. -mand, en. 1)

[2] ('wt* næppe br.) kundskabsrig mand, lærd.

FhysBibl.II.9. Falsen.I.20. 2) [6] f spejder;

spion (jf. Kundskaber^, ved ham i^k man
Underretning i Byen om alt, hvad Elen-
den foretog sig; thi han (o: Peder Col-

bjørnsen) holdt stedse sine saakaldte Kund-
skabsmænd ude paa Landet . . der lode
ham vide alt, hvad der gik for sig. Mali.
SgH.156. *En af min Broders Kundskabs-
mænd . .

I
Var her i Gaar med Bud. Bahb.

Skuesp.I.108. -maisse, en. i hele Suhms
Kundskabsmasse blev ingen Kundskab
unyttet, ingen nnyttig.Bahb.LB.ILQl. Geo-
graphiens vigtige Fremskridt i de nyeste
Tider bestaae . . i en ny Behandlings-
maade, der forvandler Kundskabsmassen
til Indsigt og Overblik. 0rst.yi.161. Hauch.
IV.294. VVed. (Dag Nyk. "/s 1913. 1. sp. 1).

-rig, adj. den kundskabsrige Lærde. JKie-
rulf.(Bahb. Min.l 796.111.150). Ing.KE.II.
86. PalM.VIII.162. De er meget ældre,
meget modnere, meget kundskabsrigere
end }eg. 8chand.TF.II.97. -træ, et. (sj.)

i best. anv., om kundskabens træ paa godt
og ondt (se u. Kundskab 1^. VSO. *mine
Saar ved Syn af Adams blødte, | Mens
jeg ved Kundskabstræet stille stod. PalM.
1.85. *Af Kundskabstræets Frugt paa Godt
og Ondt,

I

Tør hverken Adam eller Eva
spise. smst.VII.153. -teir»t, en. (jf. -hun-
ger). (han) anvendte hvert Minut . . til at

slukke sin medfødte ubetvingelige Kund-
skabstørst. Gjel.M.l. DagNyh.^^U1912.A.l.
sp.4.

knndt, adj. se kund.

t knnd-værdig:, adj. som fortjener at

kendes og vides; mærkværdig; interessant.

Dette Smaakræks Historie er meget kund-
Yæråig.vAph.Nath.V.175. smst.71. VSO.

t Kunig:nnde(s)-nrt, en. (ogs. Ku-
nigunds-. Moth.K389. vAph.Nath.II.433).
{ænyd. d. s. ; efter ty. kunigundenkraut, jf.
fr. l'herbe sainte Cunegonde^ mlat. herba
S. Kunigundis) ^ hampagtig hjortetrøst,
Eupatorium cannabinumL. JTusch.85. VSO.
t Knnkel-fas, en. {ænyd., sv. dial.

d. s.; fra nt., (nord)ty. kunkelfuse(n) , holl.

konkelfoes; til kunkle; maaske paavirket af
konfus) forvirring; vilderede; forstyr-
rende ulejlighed, besvær olgn. Moth.K
287. en Galfrands, der gjorde ham megen
Kunkelfus (Oehl.XXVILll7: meget af det;,
indtil han endelig løb sig en Stavre i Li-
vet. 0ehl.0en.(1824).1.241. knnkle, v.

-ede. {fra nt., (nord)ty. kunkeln (kungeln),
^oZ/. konkelen; til ty. f kunkel, spinderok,

10 holl. konkel, af mlat. conucla (jf. ital. co-
nocchia, fr. quenouille;, ell. bésl. m. dial.

kankle (se kanke^ og Kinke, jf. jy. konkel,
edderkop (Feilb.), no. kongro, no. dial. kon-
furvaava, oldn. k^ngurvåfa i sa. bet.; nu
un dial.) forvirre; bringe i vilderede.
Moth.K287. VS0.III.K262.

jf.
forkunkle

samt: *hun Sammen-kunkeler ("a; blan-
der, „roder" sammen) af Lefninger en pot.
Sort.Poet.62. || handle, kaste uordentlig med

20 noget (fx. klæder). Feilb.II.267.
kunne, v. ['kuna] ell. (dagl, til dels vulg.

ell. dial. og navnlig i tryksvag stilling) [ku] fx.:
jeg haaber at kunne komme [coku'kcoma]
i morgen

\ ofte i tilfælde, der ogs. lader sig op-
fatte som perf. part. (jf. ndf. sp. 741^° : Han
har aldrig ku (o: kunne) lært sine lektier.

Mikkels.0rdf.421. jf. Feilb. \\ i inf. ogs. (nu
kun vulg. ell. dial.) kan [ka] *Hver den,
som ønsker sig sin Grav,

|
Mistviler at

30kand bære
|

Sit Kors. Beenb. 11.406. et

Menneske bør at kand forsvare sig selv
mod andre. Holb.NF.L41. ingen. Ven eller

Uven skal kand sige, at jeg noget har
dult. Tychon. AB. bl r. Kiøbm Syst. II. 128.
Klogskab og Forstand, fornuftig i alle

Slags Sager at kan diskurere. Cit.l803.(Jy
Saml.4B.IV.128). Man maa jo ka klare sig
paa Landjorden. Ziars-SfJ".90. Feilb. jf.
Dania.IlI.159.

||
præs. kan [kan'; tryksvagt,

^^ sjældnere trykstærkt, kan; dagl. ka] kan.
Høysg.AG.60. hertil (arkais.) 2. pers. ent.

katist. Kandst du divertere mig oftere saa
Erich, saa skal du blive meget høyt an-
skreven hos mig. Holb.Jep.V.6. (jf. sa.

Orthogr.113). Ej kandstu icke sige, at du
gav en Skilling eller to meere for Pundet
end du giev.sa.Jep.I.4(jf. du sp.l066^).
Derefter Du dig allerund. kanst vide at

Yette.Beskr.^kl751.(Lovsamlingf.Island.IIl.
50 (1854).96). ogs. kant: *Her kant Du, o

Vandrer! . . |
Din Landsmand, dit Tunge-

maal iinde. Blich.(1920).XX.183. om (spor

af) disse bøjningsformer i dial., især i stil-

ling foran du, se Kort.166. — flt. (nu ogs.

foræld, i skriftspr.; jf. Bek.Nr.l84^^/i2l900)
kunne (jf. Bubow.SP.189. kan m. subj. i flt.

dog ofte i 18.-19. aarh. (og tidligere), se nær-
mere Dania. VII.145f., spec.l71f.). \\

præt.

kunde ['kuna] (Høysg.Anh.22) ell. (dagl.)

60 [ku] Wpass. (især i bet. 18; I br.): inf. kun-
nes. (skol. :) disse lektier skal kunnes

j

præs.

næppe br.; præt. (sj.) kundes, de gamle
Psalmer, som ikke tilhørte Literaturen,

men . . gjældte i Livet og kundes udenad
af de fleste Kirkegængere.DPs.II.xxxix

jf. endvidere bet.lS.i slutn.
\\
præs.part. (l.br.)



741 kunne kunne 742

kunnende. En kunnendes kvinde, mand.
kalder Skonningerne den, som de mener
at kand trylde. Moth.K389. VSO. en meget
kunnende mand

i || perf. part. kunnet ['ku-

nai] (aj. brugt som adj.: jeg gik saavidt

stundom med Vilje at tage ravruskende
galt paa min — aldrig kunnede — „Lek-
tie** (X klaverspil). KMich.(Til8k.l926J.97)),
ogs. (dagi, til dels vulg. ell. dial. og navnlig i

tryksvag stilling) udtalt [ku] (jf. ovf. sp. 740''^

samt Érenderup.§193) ell. (nu kun dial.)

[kun'dl (Thorsen.115. if.skrivemaaden kundt.

Moth.K389. Hånd havde vel giort det
bedre, der som han havde kundt. Clitau.

Journal.(1742).16). \\imp. kun (næppe br. i

det virkelige spr.: kun nu din Lektie paa
Fingrene i MoTgenl D&H.). \\ vbs. Kunnen
(s. d.). {æda. præs. kan (ftt. kunnæ^, no.

kunne, sv. kunna, oldn. kunna, eng. præs.

can, ty. konnen, got. kunnan; besl. m. kende,
kund. Kunst oft.; grundbet.: kende, vide,

jf. bet. 18)

A. som modalverbum, styrende inf.

(uden at; sj. med at, hvor inf. er rykket frem
i sætningen, skilt fra kunne: At behandle
Tro med Ligegyldighed, kan intet Men-
neske, som selv har nogen. Grundtv.LT.
21). II

i st. for forb. af finit verbalform (kan,

kunde) -|- have -\~perf. part. af hovedverbet

(fx. kunde have kæmpetj til betegnelse af
det blot tænkte tilfælde anvender stift ell.

højtid, skriftspr. undertiden førnutid ell. før-

datid af kunne (har, havde kunnet) -j- inf.

:

Jeg havde min Troe ogsaa kundet spaa
det samme. Holb.Arab.lsc. De havde bedre
kunnet glemme alt andet. Bagges. L. 1. 5.

(han) vilde have følt sig lykkelig, ifald

han havde kunnet kjærnpe. Brandes.RF.
328. mere naturligt spr. har fx. : Otto kunde
ogsaa have bragt Talen i andet Gled.
Goldschm.Hjl.III.180. Herr Flaumann tæn-
ker paa hvad han kunde have svaret. Fritz
Jurg.nr.28. jf. Mikkels.0rdf.453. visse forf.
udelader have (jf. Dania.IlI.239ff.): *Den
(o: kampen) kunde vorden en Udsmyk-
ning høit (o: højst)

\
For min Bedrift.

Oehl.P.347. Dersom jeg kunde deelt hans
(o: Rahbeks) Beundring for den unge Skue-
spillerinde . . var Venskabet vel heller
ikke bleven kiølnet.8a.^r.I/I.47. Jeg kunde
kastet mit Spyd imod LRrmen.Blich.(1920).
1.128. *Let kunde jeg brudt ud,

|
Men jeg

gjorde det ei. Winth.HF.146. Hvis (Stru-
ensee) havde været en genial Politiker .

.

vilde han maaske have forstaaet, hvad det
at hejse et dansk Flag over de forenede
Riger og Hertugdømmer, plantet i den
danske Stad Kjøbenhavn, kunde betydet
for Datiden og endnu mere for Fremtiden.
EBrand.(Pol.^'/oJ929.11.sp.4). i alm. tale-

og skriftspr. anvendes derimod førnutid (ell.

førdatid)+ inf. af hovedverbet om det fak-
tisk stedfundne: jeg er en ærlig Borger-
mand her i Byen som har gaaet meget
ont igiennem, og kundet skikke mig i

aldting indtil denne Tid. Holb.Bars.V.6. i

den henseende har ieg i min ungdom ikke
kunnet persvadere mig til at læse noget
Compendium.8a.i?rv.86'. Han har kunnet
tale Latin, men har glemt det igien. VSO.
sammenblanding af de to konstruktioner (og
andre uregelmæssigheder af lign. art) er ikke
ualm. i talespr. og skødesløst skriftspr. (jf.
Mikkel8.0rdf.420): *Hand hafde store Mænd
af Skolen kunae slaaet. Holb. Paars. 317.

10 (de skal) hindre at Patienten ikke skal
blive saa hastig frisk, som hun ellers kun-
det blive, hvis hun havde kundet ligget
i roe. sa.Bars.I.l. Mig synes . . at han udi
intet har kundet giort vor Historieskriver
til MsiSide. sa.DH.L415. *Tilforen har min
Geist mig kunde Indfald give.Falst.0vid.l9.

Naturen . . har intet deiligere kunde bragt
til veye end hende. KomGrønneg.1.47. Men
Clara havde du vel nogensinde troet, at

20 min alvorlige Græve havde kunnet skre-
vet saa Ye\.8mst.V.146. *Det prægtigste
blandt alle Kiøretøier

|
Mig ikke havde

kunnet giort saa glad. Bagges.II.20. Han
havde ikke kunnet sporet noget i hendes
Stemme. KLars.(Mikkels.Ordf.420). \\ i visse

faste forb. samt poet, højtid, og dial. (bomh.)
anvendes omvendt ordstilling af modal- og
hovedverbet i (især relat.) bisætn. I troer jo
alt, hvad som troes kand. IIolb,UHE.I.3.

30 *Flye, skreg de, flye, hvad flygte kan.
Ew.(1914).I11.187. Er Jorden siid leer-

agtig, maae Rugen saaes det første efter
Mikkelsdag, som skee kan. JPPrahl.AC.30.
I de sydligere Byer var flygtet, hvad
flygte kunde. Blich.(1920).XV.44. Konge-
skibet var i Sigte, og saa stormede Alt,

hvad gaa kunde, ned til UsiYnen.Baud.G.
258. Alt, hvad gøres kan. Mikkels.Ordf.598.
Så snart som ske kan. sms^.

40 \) i al alm.: have kræfter, medfødte
evner, magt, raadighed, lejlighed til;

ogs. om passiv mulighed ell. gennemfør-
lighed af noget. Men hvo iblandt Eder kan
lægge en Alen til sin YæxtMatth.6.27. *En
Klocker sove kand i Roe til Klocken TL
Holb.Paars.254. de ere alt Ægtefolk, som
ingen kand skille fra hin anden. sa.IfP.

Ill.l. *Hvergang en Stjerne funkler,
|
En

Helt du (o:Dannebrog) nævne kan.Ing.RSE.
50 11.189. hver en Hveps, der har en Braad
og kan stikke. Hauch.LDR.42. et heelt Aar
havde hun ligget til Sengs og syntes hver-
ken at kunne leve eller døe.HCAnd.VI.
208. (han) klippede saadanne morsomme
Billeder . . Blomster og store Slotte, hvor
Dørene kunde lukkes op.smst.V.28. jf.
have sp. 973^^'

|| i følge- ell. hensigtsbisætn.

den (o : den maalløse aand) haver ofte ka-
stet ham baade i Ild og Vand, at den

60 kunde omkomme ham (1907: for at øde-
lægge ham). Marc.9.22. ieg vilde gierne
vilde, om han har faaet mine breve at ieg
kunde vide hans betenkende. Holb.Brv.62.
hun (vilde) koge Theevand til dem, at de
kunde blive raske og komme op i Mor-
gen. HCAnd.V.33. *Lad Kanden kuns gaae

47'
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om,
I

At den kan blive toml Boisens Viser.

326.
II

i ønskesætning. *0 Jesu gid jeg
kunde . . |

Dig ære nogenlunde. Kingo.lOO.
achl at jeg kunde redde dig fra Døden
med mit eget Liv og Blod. BolbJep.V.l.
*Gud give, Hans Plovkjøring kunde blive

Fræstl Ing.RSE.VIII.289. *kunde jeg, som
du, af den (o: vinen)

\
Inddrikke Drøm-

mens Lyst iglen. Hrz.D.II.38.

2) m. h. t. kunst ell. færdighed: ^orstaa;
være duelig til. Hånd kand bade meie
og s\a.e. Moth.K389. *Vor Degn ey ulærd
er, .kand skiønne Voxlius støbe,

|
Hånd

skulde, om det galt, vel kunde Børen
åøhe.Holb.Paar8.38. Jeg har kundet dantze
alle Dantzer i min Ungdom indtil Folie
d'Espagne. sa.Masc.1.3. *Stolt kan hun Væ-
ven træde, |

Og Harpen kan hun slaae.

Winth.D.lS?. *Hans forstod saa stærkt at

lyve,
I
Som Hest kan rende. Fugl kan

flyve. Wilst.D.IIl.9. kunne læse indenad,
se indenad.

3) iforb. m. verber som -6.0] e^ fordrage,
fordøje (2), forliges, hærde (nL4),
lide, taale, udholde, udstaa, sawi er-

kendelses-verber som begribe, erindre,
forstaa, glemme, huske, vide ofl., hvor
kunne ofte er brugt med stærk svækkelse af
den alm. bet. „formaa, være i stand til" (fx.

jeg kan (godt) lide ham o: jeg synes godt
om ham, holder af ham), medens den blotte

indikativ i reglen vil have en mere speciel

bet. ell. anv.; se døje osv.

A)faa ell. overvinde sig til; ogs.: taale;
udholde, (især i nægtende forb.). Menne-
sket kan ikke see mig, og leve. 2Mos.
33.20. *I kan ei lugte Lilier, det kan jeg,

|

Men Katte derimod ei nær saa godt. Oehl.

A.354. Jeg kunde ikke see paa, at en Karl
som du skulde faae en saadan falmet kon-
gelig Bolerske til Hustru. Hauch. II.216.
Kan du see disse ellers brave Mænd for

din Skyld at dræbe hinanden? Gylb.I.214.

„vi ville saa nødig (kysse svinedrengen)!^
sagde Hofdamerne. „Det er Snakl" sagde
Prindsessen, „og naar jeg kan kysse ham,
saa kunne I ogsaal" IICAnd.V.274. Saadan
Noget kan jeg, ved Gud, dog ikke høre
])Sia..Schand.SF.223. jeg kan ikke miste
hende, Gud, jeg kan ikke, lad hende leve.

JPJac.II.49. *Søndenvinden, ol han har
mig (o: havren) kjær;

|
derfor kan han

aldrig la' mig vær'.Aakj.VVF.lS?.
5) gide; have lyst til; synes om; gerne

ville. *(hunden) vilde bide ham; og, som
nu let kan vides,

|
En Tømmersvend ei

meer end du og jeg kan hides.Wess.81.
Min Gienganger (lukker op). *„See heri
Nu vær saa god, at gaae foran,

|
Da du

dig ikke selv paa Ryggen skue kan I"

Bagges.V.80. Du forstod Dig ikke paa Ro-
sen og Nattergalen, men Svinedrengen
kunde Du kysse for et Spilleværk 1 HCAnd.
V.276. nu især i forb., der betegner en und-
vigen, som: det kan jeg ikke tage mig af,

gøre noget ved osv.

Jo) (vist først iW.aarh.) om lejliaheds-
vis ell. regelmæssigt stedfindende begiven-
hed; ofte: pleje. *Han kunde sidde (o: sad
ofte) hele Timer rolig

|
I Vinduet. Pa/3f.

AdamH.1.237. Som han bedst kunde sidde
mellem sine Bøger, paakom der ham
denne Uro. Goldschm. 1.283. hun kunde
ofte sidde længe og stirre op i den blaa
Y{iv[\Tiie\.IIrz.NG.33. Hun kunde under-

10 tiden, naar hun var kommen hjem efter
en anstrængende Dag, være usædvanlig
indesluttet og taus. Saa kunde hun sidde
længe og stirre frem for sig. Nathans.S.14.
Når hun sad ved et Bord, kunde hun
pludselig . . dajse om og fråde og blive
blå i Ansigtet. TomKrist.LA.25.

7) om mulighed ell. eventualitet; for
at betegne noget som tænkeligt, muligt
ell.rimeligt, sandsynligt. livad du icke

20 est, det kandst du blive, du seer ud til

2i\\eh2i2iUde.Holb.Jep.III.2. har du forloved
dig med to andre Piger i Kiøbenhavn?
det kand blive en forbandet Sag for Ca-
pitels Retten. sa.Er.III.l. det er U-lykken,
at man læt kand kuldsegle, medens Stor-
men varer. sa.LSk.II.3. *yndig Rose snart
kan falme. Stub.74. Eenhver maae tage sig
vare, at han ej . . karver Tobak paa Stæn-
ger, Rundholter, eller paa noget, som der-

30 ved kan heskadiges. SøkrigsA.(1752).§o93.
Dersom han (nu og herefter) skikker sig
vel, kan (tør) jeg vél engang elske ham
igjén: det er, da kan det maaskée hænde
sig, at jeg elsker ham igjén. Høysg.AG.72.
*Hvad du end ei har vundet, kan du vinde.
Bagges.Ep.383. Ingen (erindrer) hvad hans
Forældre kan have fortalt ham fra deres
Tid. Rask.NS0.22. siig dem . . at de skal
skynde dem herned; saa kan de kanske

4p endnu fange alleRøverne.^Wc7i.IIJ.64^.det
kan vende sig til det værste

i
om forb. m.

gerne ell. godt se gerne 4, god sp.ll79^^.

om forb. m. verber som hænde, ske, være
se hænde (II.4.2) osv. jf. kanhænde, kanske
samt MDL.260 og Feilb. u. kanske. || m. for-
skydning af tiden (jf. Høysg.AG.74. FalkT.
Synt.185. Mikkels.0rdf.452f). Der maatte
maaskee være 50 Retfærdige i Staden; vil

du . . ei spare det Sted for de 50 Retfær-
50 diges Skyld, som kunde være derinde?

lMos.18.24. Midlertiid kunde vi omkomme
af Armod. Holb.Tyb.III.l. Kongen . . søgte
at bestyrke sig med Fremmede Alliancer,
og at afgiøre Tvistigheder, som Rigerne
kunde være indviklede udi. sa.DH.II.427.
et Barn, der var fød med sine friske og
sunde Lemmer, vilde belee\ . een af sine

Sødskende, som kunde være fød med en
Feyl paa sit ljegeme.Mossin.Term.619. de

60 Landerjordiske kunde have . . aandelige
ljegemeT.Ruge.FT.13. „Det kommer mig
for," siger hun, „at jeg skulde gaa op til

den naadige Frue og se at faae hende til

at lægge et godt Ord ind for os til Hus-
bonden." „Hm!" siger han, „det kunde
have det Held." Blich.IIL635. man kunde
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(nok) tænke sig en værdigere bejler til

hendes haand
\
m. afsvækket od. : Naar hånd

rører mine Læber, saa er det for mig, lige-

som jeg kunde kysse (nu: som om je^
kyssede^ et fryssen Kaalhoved. JRPaulh.
N.67.

II
om logisk mulighed. I Gaar sad

jeg til Jacob Skoemagers, og drak for 12 /.').

i Brændeviin. Hvor kunde jeg da være
paa fUst? Holh.Jep.II.3. dette Sværd ..

Kan (iklce) have ligget saalænge i Jorden,
uden at foTr\istne.JBredahl.III.122. fordi

hun kjender ham, kan han baade være
en Morder og en Stratenrøver. Hauch.
III. 15. Kronprinsen . . kan ikke have
elsket sin Lærer; saa snart han blev Kej-
ser, 886, afsatte han (denne som patriark).

StSprO.Nr.119.21.

8) om det rigtige, berettigede, tilbør-
lige, (især i nægtende forb.). Hvad en
Mand tilstaar udi Frygt og Forskreckelse,
saadan Tilstaaelse kand icke være gyldig.
Holb.Jep.IV.6. Saaledes kan en retskaffen
Mand ikke handle, ikfO. En Hund med
forgyldte Ører og Striber nedad Ryggen
kan man ikke have staaende fremme, si-

ger Lydia i en bestemt Tone. Arne.Korte
Beretninger.(1918).ll. Det kan ingen for-

byde mig. Mikkels.Ordf.349. man kan for-

lange, at han svarer høfligt paa et høfligt

spørgsmaal
j
om forb. kunde (ell. kanj

gerne se gerne 1.2. jf. ogs. hellere
sp.l096''\

9) m. indrømmende bet. *En om Mor-
genen kan vandre

|
Sterk og saftig som

en Eeg,
|
Aftenen kan ham forandre

|
Til

at ligge død og bleg. Stub.45. Viinen .

.

kan være god, som en Lægedom, som en
Hjerte-Styrkning, men til Glæde — ?Ew.
(1914).IV.269. *Langt kjønnere Egne, vil

gjærne vi tro,
|
Kan fremmede udenlands

finde;
j
Men Dansken har hjemme, hvor

Bøgene gro
| Ved Strand med den fagre

Kjærminde. Grundfv.PS.V.64. *Guds Børn
kan sig glæde som Blomster ved Gry,

|

Skal selv de ligge knust under Aftenens
Sky. Ing.BSE.VII.249. Hjertet kan sidde
ligesaa høit under Hampelærred, som un-
der Kammerdun. Oversk.Com.IV.85.

10) have aarsag ell. anledning til.

jeg vil inden 8te Dage giøre dem bekiænt
paa meer end 30. fornemme Stæder, saa
at i skal kunde sige; at i har været i

Kiøbenhavn. Holb.llJ.1.4. Klæder og Lin-
net, som en Jomfrue ikke kunde skamme
sig ved at bære. PameZa.i. 7. Heraf kan
Du see Sancho, at denne Ridder ikke har
sine fulde fem Sind. Biehl.DQ.III.99. *Har
Bonden meget Qvæg paa Stalde,

| Da kan
man ham lyksalig kalde. ^&c.i5. de vare
rigtig nok trætte, og det kunde de ogsaa
vddYQ.HCAnd.VI.27. han kan være glad
til, at han ikke kom til skade

i

11) om tilladelse („maagerne") ell.be-
faling („skal"), kommer der Fremmede
imidlertid, saa kand du sige, at jeg er
falden i en Slummer. Holb.Bars.II.14. Phi-

lippus sagde: dersom du troer af ganske
Hierte, kan (Chr. VI: maaej det skee. ApG.
8.37. Siig ham, han skal faae ti Kys, lige-
som i Gaar, Resten kan han tage hos mine
Hofdamer! HCAnd.F.^ 74. For mig kan
(maa) han komme der saa tidt han vil.

MO. *0g har du Penge, saa kan du faa,
|

men har du ingen, saa kan du gåa.SangB.
31. (børnene) lod skolen være skole, og

10 det glædeligste ord , der hørtes hele da-

fen, var: „Nu kan I gå hjem." Kold.B.18^
kan komme ind, naar I er færdige med

at hu^ge brænde
\

12) i udtr., der indeholder en opfordring
ell. forsikring. \\ i tilraab (ofte spørge-

formet), der indeholder en opfordring,
paamindelse, befaling olgn. Kand jeg
icke engang faae det Ord, Herre, ind-
prentet i å\tD\immeT-YiowQå.Holb.Tyb.II.2.

20 *See til, at du kand sandse ret
| og tænke

lidt tilbage 1 Brors.l8. Brug nu Benene I

.. see, at I kunne rappe ^Qv.HCAnd.V.
301. De to røde stod og bævrede angst i

Benene. Giv Jer Stunder, I to Kuler I

Kan I sta3i\JVJen8.IV.33. Æ — ka' du
staa, du? hvæsede han til Jesus'en (o: en
jesusfigur), der var ved at glide om. Berg-
stedt.A.200. kan du nære dig I

i || i (ofte
spøg.) eftersætning, der indeholder en opfor-

30 dring til at berigtige et tvivlsmaal. Hvo som
tviler derom, kand kun læse Matthæum
Ps-risinm. Holb.Paars.l5. sa.MTkr.77. det er
Historien, og Den, som ikke forstaaer den,
kan tage Actier i Enkens Garveri. HCAnd.
(1919).III.17. }\ i tru si er olgn. du kan vente
digl

i
du kan bare prøve paa at være uar-

tig
! il

^ forsikringer. Vi ville følges ad,
kan jeg sige Eder. CBernh.V.262. saa faldt
jeg (o: bolden) i Tagrenden, og der har

40 jeg ligget i fem Aar og sivet! Det er en
lang Tid, kan De troe, for en Jomfru I

HCAnd.V.297. Frøkenen kan ikke troe,

hvor det er difficilt af faae Bugt med
denne indgroede Jyåskheå. Hostr.ML.64.
Farligt! ja det kan De bande paa. sa.DT.
38. (emb.:) løvrigt kan det ikke være (o:

det er paa ingen mulig maade) min Hensigt
at ville bestride den nævnte Foranstalt-
nings Nytte eller Nødvendighed. DSt.1922.

50 131.

13) i spørg esætn., der indeholder en stærk

fremhævelse ell. antyder en bebrejdelse;
ogs. som udtr. for forbavselse ell. forun-
dring, kan noget godt være fra Nazareth?
Joh.1.47. *Sove I? nvor kan I sove? Kingo.
116. kand nogen Mand have saadan for-

bandet Kone som jeg har? Holb.Jep.1.3.
Hænger det saa sammen . . men hvem
kunde lugte det? KomGrønneg.1.256. Hvad

60 kan det dog være for et Opløb dernede
ved Svinestienl HCAnd. V. 275. den mis-
undte dem slet ikke, hvor kunde det falde
den ind at ønske sig en saadan Deilighed.
smst.308. *Hvor kan man plukke Roser

|

Hvor ingen Roser groer! BoisensViser.297.

Og de forbavsedes alle . . og sagde den
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ene til den anden: „Hvad kan (ChrVI:
vil; 1819: monnej dette være?'' ApG.2.12
(1907). hvad nu saadan en kan staa og
kigge Bitev.AnkerLars.VS.13.

14) i udtr. for gisning elL formodning;
især for at betegne, at en antagelse ikke er

helt sikker, at en angivelse (beregning) er om-
trentlig, at en paastand fremsættes med et

vist (beskedent) forbehold m. h. t. dens rigtig-

hed ell. ubetingede gyldighed. Jeg kunde
dengang være ti eller elleve Aar, men
havde (ikke) lært iitlæse.Blich.(1920).XIX.
108. Hun kan vel være et Par Aar ældre
end jeg; men jeg er jo dog heller ingen
DTeng.FMøll.1.344. Paa Dækket kunde der
omtrent være en fyrgetyve Passagerer.
Holst.III.134. hans Argumentation, som
nu nok kan synes os noget fladbundet.
HSchwanenfl.H.35. Dudo . . kan vel være
født ved Tiden 960. JohsSteenstr.N.V.ll.
En Rejsende kommer ind i Kupéen, Klok-
ken kan vel være henad ti, og jeg be-
gynder at længes efter at komme i Hus.
KLars.Ci.33. jf.: Pintseaften gik Sejer over
til Ibs — som han gjorde saa tidt, kan jeg
tro (o: formodentlig) — for at høre, om
hun maatte følges med i Aunsberg Skov
den næste Eftermiddag. -B^2c/i.JI7.655.

15) for at angive, at man er nær ved, lige
ved, færdig at udføre den handling, hovedver-

bet betegner; især i forb. som: Jeg kand vir-

kelig blive syg deraf, saa ivrer jeg mig.
Holb.llJ.II.L *Jeg kunde blive i Hov'det
catholsk,

I
Hvis længe jeg hørte slige

Sange. Oehl.SH.10. Hul jeg kunde springe
i Flint. Hrz.VIII.371. Skyerne hang tunge
med Hagel og Sneefnug, og paa Gjerdet
stod Ravnen og skreg „avl av!" af bare
Kulde, ja man kunde ordentlig fryse, naar
man tænkte derpaa.irC4nd. 7.507. *0 jeg
kan grine min Mave itu,

|
naar jeg tæn-

ker paa M.2iås.Hostr.lnt.l8.

'6) (jf gruppe B-Cj i forb. m. (to) næg-
tende udtryk, om (uimodstaaelig) tilbøjelighed

ell. drift. Soldaten kunde slet ikke lade
være, han maatte kysse hende, for det
var en rigtig Soldat.B^CAwd. V.7. jeg kunde
ikke uden jeg maatte lade dem see det.

sa.Breve.I.20. Han kan ikke lade være at

spotte. MO. spec. i forb. som ikke kunne
andet end .oZ^w., nødvendigvis maatte, se

anden 5.3.

B. i anden anv.

17) ellipt. (m. underforstaaet inf.), til bet.

1 (især uden styrelse ell. m. demonstr, olgn.

pron., et udtr. af intk. olgn.) : evne; for-
maa. \\ i de fleste andre af de ovf. anførte
bet. kan kunne bruges ellipt., m. underfor-
staaet inf. ell. styrende et pron. i intk. (især
det; jf. det sp. 687^'^-); fx. til bet. 4, se ovf.
sp. 743^^; til bet. 8: vi vil ha kaffe. Der er
ingen i huset til at lave den . . Jeg skal

gå med og vise Dem, hvor tingene er.

Hun lo forlegent: Det kan man jo egenlig
ikke. Hjortø.UFS.155. *Vi, som altid lo
og glemte, hvad man „kan og bør".i''r

Nygaard.0.117. se ogs. bet. 16. 17.1) abs. ell.

uden tydelig underforstaaelse af en inf. alle

andre Mennesker kan, kun jeg ikke. Kierk.
IIL19. de Tider er forbi . . hvor en Kvin-
des Stilling kun var en Afglans af den,
hendes Mand indtager . . Nu kan vi selv.

EGad.(Pol.*U1915.8). »Annette kunde I Her
var fire Retter. Aa Hermann. S. 67. *Min
fode, gamle Rustvogn (o: cykel) — den
an (o: er brugelig) endnu, den tøfler

|

lidt plat paa sine Lapper. Børup.LN. 67.

Først da Jacobsen helt giver sig hen, bli-

ver eet med Pagen og oplever hans Si-

tuation som sin egen, kan han, og det
lille „Genrebillede" bliver en skelmsk,
hemmelig Tilstaaelse af, hvor umuligt det
er for ham at digte et lyrisk Digt. Tilsk.

1929.1.161. kunne sagtens, se sagtens.
J|

m. flg. komp. (især i nægtende forb.). vi hol-
20 der dog ikke Liv i vore Arbejdsdyr, naar

de ikke kan længer. AndNx.FD.9. ikke
kunne mere, spec: være træt ell. udmattet;
opgive ævred olgn. *Hun sig udi din Seng har
skikket som hun skulde, ! Og nu du kandst
ey meer, og Lysten den er styrt,

|
Saa

synes det dig først, at Kiøbet er for dyrt.

Helt.Foet.46. *Hans Majestæt ei kunde mere
(o: var døende). Bagges.1.221. Da gamle
Hans ikke kunde mere, havde Kristian

30 den Ottende allerede udtalt Tidens store
Valgsprog, og samtidig . . knappede man
af paa Lønningerne. J5er^s. PiS./j.^o. Ma-
thilde kunde ikke mere ; hun maatte sætte
sig paa en ^tol. KLars.Ix.78. 17.2) m. ty-

delig underforstaaelse af (en ofte i samme
sætningsforbindelse forekommende) inf. Hvo
der kunde, søgte Redning i Flugten. Molb.
DH.II.415. „Gud naade os elendige Men-
nesker!" sagde hun — det var knap, hun

^ kunde for at græde. Blich.ni.637. kan Du
trække Vognen, saa giver jeg Dig, hvad
der ligger paa den, men kan Du ikke,
saa skal Du op og have Dig et Ridt paa
Træhesten, smst.636. „skulle vi saa ikke
være Kjærestefolk" . . „De taler meget
fodt for Dem!" sagde Bolden, „men jeg
an dog ikke, jeg er saa godt som halv

forlovet med en Svale." HCAnd.V.29o. Jeg
kan redde Deres Fader; jeg kan, men —

50 det koster. Oversk.Com.IV. 107. „Har De
ikke lyst til at besøge os i morgen af-

ten?" — „Jeg kan skam ikke (o : jeg er for-

hindret) i morgen."
j ||

i sammenlignings-
ell. bestemmende-relat. bisætn. Intermedium
i steden for den 2den Aet. Theatrum
fiøres saa lidet som det ksind. Holb.KE.
nterm. Altid bare de meest, som best

kunde.Kampm.ChrIII.263. *Jeg vandrer af

Sted, saa godt jeg kan
|
Med de vaklende

60 Knæ. PMøll.1.61. *Jeg fører dig til Kon-
gen

I

det genneste jeg kan. Rørd.B.32.
det forteste han kunde, se II. fort 3. det
bedste man kan, som man bedst kan olgn.,

se bedst 3. som jeg (osv.) kan, som jeg

formaar; efter bedste evne. *Jeg synger,
som jeg kan, |

Men ei altid, som jeg vil.



749 kunne knnne 750

WinthJ.155. hjælpe sig, som man kan, se

hjælpe 5.2. spec. m. prægnant bet.: kun til

maade; efter forholdene. Samtalen gik
som den kunde. HCAnd.V.118. *vel vanked
der ofte Prygl og Stød,

| dog bjerged den
(o: en pudel) sig, som den kunde. Kaalund.
120. Direktøren . . „Goddag, Lundberg —
Hvordan gaar det med Samson (d: en
rolle)? Snavs vel?" — „Det gaar som det
kan. Det er ikke mig selv, der har valgt
den B.oWe.'' SvLa.SD.80.

\\
(sj.:) Du kan ei

til Østen?
I

Vel, saa kommer Østen hen
til dig. Oehl.XX.69. jf. Dania.III.242. 17.3)

m. abstr. obj., især et pron. ell. adj. i intk.

*Gud naade dig, stalten Hillelil,
|
saa lidet

godt du ksLul DFU.nr.32.9. kand (1819:
formaaer^ du noget, da forbarm dig over
os. Marc.9.22(Chr. VI). en frygtet Tyran
kan intet med foragtede Slaver, men en
æret Konge alt med Undersaatter. Jacobi.
Skr.63. *I Hjærter og Munde . . |

Har han,
som det kunde . . | Lagt Ordet, som frelser

fra Død. Grundtv.SS.l V.38. Er der Ingen,
som . . i Trangens haardeste Fristelser
dog har frelst sin Redelighed? . . skulde
du da ikke kunne, ikke burde det Samme?
Mynst.Fræd.I.281. *For nogle Øieblikke \

Den (o : TJranienborg) gjerne frem sig skjød,

I

Men akl det kan den ikke,
|
Den synJter

i sin J)øå\Heib.Poet.IX.9. Det herved (o:

ved regneøvtlse) snart forekommende: „det
kan jeg ikke I" har vist faldet ham lettest,

men det derpaa følgende: „saa laaner jeg
1, som er 10" o. s. v., formodentlig alt for
svært. Ing. Levnet. 1. 34. hvis det virkelig
var Sandhed, at du ikke kan det, saa
kunne heller ikke de Andre det. Kierk.III.
19. alt hvad ell. alt det jeg kan, se

n. al 5.8. gøre hvad man kan, se gøre
9.2. 17.4) (dagl.) m. konkr. obj., især: kunne
fortære; have appetit til. (han) ilede
tilbage til Flaskebatteriet med det Udbrud:
„Jeg troer sgu, jeg kan en halv endnu."
Gjel.GD.86. Til den lille Cognac kunde
Bai igen et Stykke Pundkage. Bai var
en stærkt forbrugende Natur. Bang. SE.
266. \\kunne magte, overvinde; ^ have
højere kort end, kunne stikke (et kort).

hun kunde høre, at der blev spillet Kort,
og skjelne Faderens Stemme. „Hvad si-

ger Du om Kløverknegt, go' Karl, kan
Du den?" [Levetzow].Anna.(1864).97. jf. u.
bet. 18.1. 1 7.5) ofte i forb. m. ell. i modsæt-
ning til et andet modalverbum, især ville.
Dend gamle garstige forræder, der vil og
ikke ksiuå. Reenb.Æ.24. *Men eet er det:
hun kand, et andet: om hun burde. Graah.
PT.II.111. *det var ilde

| At ikke kunne,
naar man vilde. Wess.80. *Ved Stillehavets
Strand,

|
i Stjernebanrets Land

| har Dan-
sken vist med Ære hvad Dåd han vil og
kan. Rørd.GK. 220. \\ ordspr. man kan,
hvad man vil (ogs. m. tilføjelser som: naar
man vil, hvad man kan ofl. variationer).
Mau.I.502.II.563ff. Mennesket kan meget,
naar det yH. Storm.Taler.lO. „Hør, Onkel I

jeg kan ikke læse saa meget om Dagen."
— „Snak, Drengl" sagde Onkelen; „man
kan alt, hvad man vil." FMøll.1.296. Krist.

Ordspr.177. Halleby.242.

18) (svarende til bet. 2) kende; forstaa;
have lært; vide. 18.l) m. abstr. obj. skulde
jeg da ikke kunde Latin, som mit Moérs
MaKl.Holb.llJ.V.lO. Selv kunde han . .

alle levende Sprog . . og kunde dem, som
10 den kan Sprog, der har lært dem i Lan-
dene seW.Rahb.Fort.1.476. *Det Lidt, jeg
kan,

I

Mig lærte han (o:jesusbarnet).Heib.

Poet.VI.19. han kunde de allerdeiligste Hi-
s.torier. HCAnd.Y.28. (fastelavnsriset) dand-
sede Masurka, og den Dands kunde de
andre Blomster il^e. smst.35. *Jeg Harpen
slaaer, og mange Sange kan \Qg.PalM.
111.16. Islandsk kunde (Rask) omtrent
som en inåføåt.VilhThoms.Afh.1.134. Au-

20 gustin kan Historie , og har derfor en
ganske anderledes bred Basis for sin Be-
tragtning af Fortiden end Paulus. AB
Drachm.Paulus.(1913).41. kunne mere
end (sit) fadervor, se Fadervor 1. kun-
ne paa sine fingre, se Finger 2.4. kun-
ne (noget) foruden, udenad, se foruden
(8), udenad, kunne sit haandværk, sin
lektie, se Haandværk (I.2), Lektie, kun-
ne sit kram, sine ting, se I. Kram 2,

30 Ting.
Ij

spec. m. h. t. en forfatters værk. nu
kan jeg det halve af Cornelius (o: en ro-

mersk historieskriver).Blich.(1920).VII.l. En
jævn mand, der kan sin Holberg og sin

Blicher. EdvLehm.BY.114. ||kan duden?
olgn., (jf. bet. 17.4 slutn.; dagl.) forstaar du
det? „Hvad synes Du ellers om denne Fi-

gur — ?" — „Det er et Par Hjortetakker!"
— „Aldeles I — det er en Rebus. Kan Du
den?" — „Nej — den kan jeg ikke." Bøgh.

40 11.268. Jeg kan den ikke endnu I Hvorfor
Fanden kan jeg ikke faa min Middag til

sædvanlig Tid, fordi I skal i Selskab.
CMøll.PF.376. Det unge Menneske, der
ikke saae sig istand til at fatte Meningen
af disse Ord, smilte taaget og svarede, at

„den kunde han ikke*". Tops.I.103.
\\

(skol.)

i perf. part. (uden for brugen i førnutid og

førdatid). „Jeg kan endnu hele Balles
Lærebog udenad." „Det er godt kunnet."

50 ZakNiels.B.72. alt, hvad en Lærer . . me-
ner sig betroet til at sætte for og for-

lange kunnet af en Dreng. JVJens.(Jydsk
Stævne.(1902).l). 18.2) (især spøg.) m. obj.

af anden art. Naar han ikke morede hende
mere, var Ulykken den samme som al

hendes Ulykke: ingenting kunde blive

ved at være nyt, hun kunde ham.^Hen-
ningsen.KA.42. Nu kunde Ungin (o: et føl)

Gaarden. Fleuron.STH.16. Paa et mægtigt
60 Kort over Havnen viser Havnedirektøren
med en lang Pegepind de store Udvidelser,
som særlig de senere Aar har bragt. Han
kan sin B.SLvn.RandersDagblad.^^/8l923.4.
8p.6C i faste forb. m. præp. og adv.

19) kunne 'for, fj/". bet. 23; „endnu alm.
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i Talespr." Levin.; nu især GJ ell. dial.)

kunne gøre for; være skyld i. (især i

nægtende ell. spørgende forh. og styrende et

pron. i intk. ell. en bisætn.). vAph.(1764).
*hvad har da den evige Natur forbrudt? I

Hvad kan den for, at Manden raser? OeAi.

RY.190. det var en stor Ulykke, men
hvad kunde jeg derfor? Hauch. IH. 146.

Maaske har Muligheden forekommet hen-
de tillokkende. Det kan jeg ikke for.

Kierk.III.235. (Lamartine) kunde ikke for

at hans Opdukken i Literaturen fandt Sted
under Reaktionstidens ugunstige Stjerner.

Brandes.V.191. *Kan hun for, at sjældent
hun fik Valget | frit — og kan hun for,

at naar hun vælger
|

i sin Ufrihed, hun
foretrækker

|
denne og beholder dog den

Anden? Drachm.SB.123. *Kunde Du for,

at Du elskede mig? BHchCl.Vi.l38. *Ak,
du kan intet for, at disse Hænder

|
kun

lidet til at fange Freden kenderl Stuck.I.

337. pludselig går det hele måske i Styk-
ker ved den mindste uvarsomme Bevæ-
gelse, uden at jeg kan for det. Zeppelin.

E.58. Feilb.

20) (jf. oldn. kunna vel, illa, være godt,

ilde tilfreds med; især talespr.) i forh. kun-
ne med, (især i nægtende forh.) komme
ud af det med. 20.1) m. person-styrelse:

(kunne) forliges med. jeg kan nu en-
gang ikke med gnavne Folk. [SHeegaard].
EtHandelshuus.(1871).98. Jeg kunde nu
ikke med Peter. Jeg syntes, det var en
led Dreng. Schand.F. 528. Nogen særlig
Præsteven var han ikke; dog kunde han
og Provsten udmærket med hinanden.
Fønss.XJA.69. hun kan med de allerfleste

Mennesker. EmilBasm. Paa flygtende Fod.
(1923). 223. han kunde ikke med den
hvastungede Kælling. i2ørd. 7a. 85. Feilb.

OrdbS.(sjæll.). 20.2) styrende tingshetegnelse

:

kunne finde sig i, overvinde sig til;

ogs. (jf. bet. 2 og 18): have anlæg for;
have indsigt ell. færdighed i. „Fader
kunde lade sig spaae, saa fik hånd det
at viide." — „Ja det er got nok, men her
i Landene findes icke Folck, som kand
med sligt.'' JRPaulli.SB.81. De kan det
nok ikke med Tidsregning. HCAnd.VII.
180. Dér har vi det. Men nu kan jeg
tilfældigvis slet ikke med Forsigtighed.
CEw.DV.160. De skal vist til at spille

klink. Det er noget, Hulda hun kan med,
lige så godt som drengene. Hjortø.ITJ.126.
Feilb. II spec. styrende inf. Kand I med at

lyve ? JRPaulli.N.50. bliver de først over-
vældede og dreier af, da kan de Fleste
ilde med at vende om, Grundtv.Snorre.III.
370. jeg kan saa godt med at tale sjæl-

landsk. ChievitzARecke.D. 54. Line kunde
ikke med at være ledig. GyrLemche. T.

21) kunne ' over, (jf. bet. 24; 1. br. i rigs-

spr.) kunne klare, faa bugt med; kun-
ne overkomme, magte, den samme Kjøb-
mand traf sammen i Østeregnen med en

stilfærdig, sindig Vesterbo-Bonde . . som
han mente, han kunde over, og han gjorde
Forsøg paa i fleres Nærværelse at gjøre
Løjer med Vesterboen. Feilb.BL.168. Naar
jeg spiller (kroket) mod jer, har jeg dog
nogen Chance for at vinde, for Astrid
kan jeg nok over. Gjel.T.3. Disse var jo

nok saa'en nogen herlig' nogen, som man
hjemme kunde gjøre stærkt Nar ad, men

10 de var alligevel ogsaa fornemme, saa det
var morsomt at kunne over dem, — for
saa vidt man nu kunde det. JakKnu.R.
108. Feilb.

22) kunne sammen, forliges; være ven-
ner; stemme overens. *Den Sommer og den
Eng saa vel kunne sammen. DFTJ.nr.20.1.
*Skjaldene kvad, før Sværd de svang —

|

Buens og Harpernes Strengeklang
| saa

vel kunde S2immen.RichIII.89. Han (o:

^ JLange) holdt meget af J. P. Jacobsen, og
de kunde godt sammen. Brandes.(JLange.
Lin). Inger Sofie havde paa hele Turen
holdt sig til sin ny Ven. Og de to kunde
rigtig sammen. CESim.27. Lykken og Ung-
dommen, de skulde kunne sammen. 5^ocA.
UngKrigsmand.(1903).65. Moder og Fru
Betty kunde aldeles ikke sammen. Moder
spottede Fru Betty, og Fru Betty talte

ondt om Moders høje Latter. Kidde.B.lOo.
30 jævnlige kunne bedst sammen, se Jævn-

lige 1. alvor og gammen kunne bedst (ell.

ej altidj sammen, se Alvor sp.502^^^-

23) kunne 'til, (nu 1. br.) d. s. s. bet. 19.

(især i nægtende ell. spørgende forh. og sty-

rende et pron. i intk. ell. en bisætn.). *Hvad
kan den unge Kone til

|
At hun er gift

saa silde?
|
Hvad Skam er det, at hun ej

gaar |
Med Rynker og ved Krykke ? i^aZsi.

87. *0m Daaren den (o: druen) til Synd
40 misbruge vil, | Det kan ei vi, det kan ei

Himlen til. Zetlitz.Poes.255. det er ikke Ret
at foragte nogen for det, han ikke selv
kan til. Rahb.Tilsk.1801.115. *Hvad kan jeg
dertil, at min Fader døde? Oehl.A. 116.

*Hvad har da syndet hun . . kan hun der-
til, at hendes Fader

|
Saa høit sig hæved

og saa dybt nedsank. Hauch. DV. 1. 229.
*„Ingen kunde blive til den Første,

|

Som ikke var det alt ved Mod og Ev-
50 ner —" |

— „Hvad kunde vi dertil?**

Recke.KL.12.
24) kunne ved, (nu næppe br.) d. s. s.

bet. 21. stor Synd er det at sætte en rede-
lig, virksom og beskeden Mand ud af

Stand til at udrette det Gode, han øn-
skede og kunde ved, for en ringe Be-
sparelses Skyld. Engelst.(AarbThisted.l921.

249).
CP Kunnen, en. (jf. ty. konnen, n.)

60 vbs. til kunne, især i bet. 17 ell. 18: hvad
den enkelte formaar; omfang ell. rækkevidde

af ens kræfter ell. viden; (yde)evne, dyg-
tighed ell. indsigt, „hvad staar der saa
paa den?" Mikkel bøjede sig . . over den
irrede Mønt og tydede Indskriften. „Saa
skal du ogsaa ha'en," sagde Thøger yderst
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tilfreds med Sønnens Kunnen.JVJtns.FD.
82. (denne maler) er blottet for kunstnerisk
Kunnen.VortLand.^'^/iol904.2.8p.l.(storkene)

nød deres Vingers Evne — nød deres Kraft
og Smidighed og bedaarede sig i deres
stolte Kunnen.7iEaMn/cia;r.Ii).5i.Hans Plads
i Marinen stod ham aaben. Opgaver for

hans tekniske Kunnen ventede nam ogsaa
åer.ORung.VS.62. (munkene) var jo ofte

dygtige Folk med betydelig kunstnerisk
Evne og Kunnen. ASlottMøller.FolkeviscBil'

leder.(1923).110. Rubens havde . . studeret
og kopieret, rustet sig med Viden og
Kunnen. KMads. Nederlandenes Malerkunst.
(1925).18.
knns, adv. se kun.
Kunst, en. [kon'srZ] konst (d.v.s.lubnst).

Høysg.AG.202. (endnu i 2. halvdel afl9.aarh.

(jf. DaghU^li'il871. Tilll.sp.4) ofte skrevet

Konst. DL.2—18—16. Moth.K287. Holh.
Hex.II.3. Slange. ChrlV. 83. Høysg. S. 12.

Grundtv.HV.1.326. FalM.VIII.32. jf.: Jeg
holder mig til de fleste, som skrive Konst,
efterdi det kommer mest overeens medUd-
taien.Eolb.Orthogr.113. sml. Kunst cv om-
sonst. Grundtv.PS.III.478. samt Thorsen.63.

OrdbS.(sjæll.)). gen. -s ell. (nu sj.) -es (Visd.

15.4(Chr.Vl). 7fi^0.;;^f.-er[ikonsd8r] (ænyd.
kunst, konst, kaanst, glda. kunst, konst,
SV. konst, no. kunst; fra mnt. kunst (jf.
glholl. constf holl. kunst), ^ly. kunst; a/l. af
(vbs. til) kunne, sml. fsv. 'kunnist(a), for-

stand, kundskab, oldn. kunnasta, evne, trold-

dom ; i bet 2 og 5 foreligger indflydelse fra
lat. ars, fr. art, ty. kunst; bet. 6 er nu ho-

ved-bet.)

1) egl. om viden ell. kundskab; en ved
belæring, studium ell. erfaring erhvervet teo-

retisk indsigt paa et ell. andet omraade; i

videre anv., om dygtighed, færdighed ell.

rutine, erhvervet ved øvelse ell. erfaring,

især som modsætn. til det fra naturens haand
givne (jf. ogs. bet. 1.3^; ogs. om udøvelse af
en saadan færdighed. 1.1) i al alm. du ha-
ver og givet vey i havet, og tryg sti iblant
bølger. Saa du beviser, at du kand frelse

af alle ting, dersom nogen end gav sig
derpaa foruden konst (1871: at En, om han
endog er udenKunstfærdighed, maa kunne
gaae til Skihs).Visd.l4.4(Chr.VI). lille Fæ-
stemøel naar Lycken vil favorisere For-
standen, kand mand giøre store Ting med
liden Konst. IIolb.Jean.V.5. der ere Syg-
domme, hvilke menneskelig Konst ikke
kan h.e\hTede.Mynst.Betr.I.20. *Vaabenføre
Mænd i Ridderspillet

|
Prøve Kraft og

Kunst med Sværd og Lanser. PMøll.I.137.
*hvad alt vi nåer

| af større Kunst og Kår,
j

vort Hjerte, det har hjemme i vor Moders
(o: Danmarks) frie G(2irå.Eørd.GK.220.

\\

(nu 1. br.) i forb., der betegner (samtidig)
anspændelse af (aands)evner og virkekraft,
(de) hafver lagt ald deres Kunst og Vind
paa, hvorledes at giøre een (skole) riig .

.

ved at lægge 3 å 4 fattige øde. Gram.
Breve.170. *I denne søde Jule-Tiid I Bør

man sig ret fornøye, | Og bruge al sin
Konst og Fliid,

|
Guds Naade at op-

høye. Brors.7. Winth.HF.185. jfbet.^.2:
Derimod sparede (hamborgerne) endnu in-

gen Flid, Møye og Kunster, til at for-

skaffe sig andre Potentaters Medhold.
Slange. ChrlV.840. \\talem. g nnst er bedre
end kunst olgn., se Gunst l.i slutn. j] m.
nærmere bestemmelse, der angiver, paa hvil-

10 ket omraade man udøver sin færdighed (jf.
Apoteker-, Bogtrykker-, Bygnings- (2),

Fægte-, Guldmager-, Have-, Ingeniør-,
Koge-, Krigs-, Lægekunst^. En Læges
Kunst skal hæve hans Koveå.Sir.38.3.
dersom løgn var en konst, da var der
mange mestere ti\.Moth.K288(jf. u. Kunst-
ner \.i). hun lærde mig den Kunst, at see
i Folckes Hænder, hvad dem skal veder-
fares. ^oZ6.Z^ar?ds<. 77.^. Den Kunst at

20 skrive, at tale, at omgaaes med Folk. 750.
en Jæger, der bar sig keitet ad og ikke
forstod sin Kunst. Hauch.MfU.94. flyve,

det er en deilig Kunst. HCAnd.V.145. *ei

Taalmodighedens Konst | I Livet dyrked
jeg omsonst. PalM.VII.280. *Konsten at

behage, sa. (1909). 1. 179. kunsternes
kunst olgn. {efter lat. ars artium; 1. br.)

*Politiken her (o: i Paris) er Kunsters
Kunst. Heib.Poet.VIII. 94. Visen (giver)

30 Læseren Lejlighed til at digte med, hvad
der er Kunsternes Kunst.OlafHans.Oehlen-
schlågersDigtel803.(1902).ll. jf.: At præ-
dike er . . den vanskeligste af alle Kun-
ster. Kierk. IV. 288. 1.2) behændighed;
kunstfærdig he d. vise sin Kunst i noget.
VSO. Denne Ring er giort med megen
Kunst. smst. hvad Kunst hører der til at

holde stille og nedskyde Mennesker med
store Kanoner. Goldschm.I.40. den Kunst,

40 hvormed Sagen er holdt skjult. DÆIf. det
er der ingen Kunst ved. smst. || talem. der
hører ei stor konst til, at fåe et eg i en
humle sek. Moth.K288(jf. u. Humlesækj.

kunsten stiger, (nu opfattet som hørende
til bet. b) dygtigheden bliver større; det gaar
fremad; det bliver bedre og bedre. Moth.
K288. *Dend (o: tobakken) tiener Næsen
nu, som for min Mund og Tand | Som
før en Afskye var og Pigers Busse-Mand.

|

50 Saa stiger Kunsten. Phønixb.TC. I. Nr. 9.4.

En af vore Ulke, som, da de forleden Aar
trak Thorvaldsen, udraabde, „Konsten sti-

ger". Grundtv.BrS.269. Mau.5137. Udvik-
lingen gaar fremad eller, som man sagde
i gamle Dage, Kunsten stiger. Inde i Ti-
voli gaar . . Gartneren . . og kurerer paa
Træerne. I fordums Tider lod man dem
raadne. PoU^lzl910.4. Krist.Ordspr.178.583.

II (jf. bet. 1.3> m. nedsæt, bet., om overdreven
60 teknik, kunstlethed, jo meere Kunst der

er i en Prædiken, jo mindre Brunst; jo

meere Klygt, jo mindre Fynd. Hersl.TT.
11.120. I dette Værk spores Kunsten alt

for tydeligen. VSO. Digterne vil have al-

ting med, og det gaar ud over Umiddel-
barheden, Kunsten knuser Sangen. NJep-

XI. Rentrykt ^k 1929 48
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pe8en.ON.45. jf. het 4.1 : Fatter Jer kort og
uden Kunst. OeconT. VI. 14. 1.3) (i riasspr.

nu 1. hr. uden for ssgr., jf. Kunst-frugt,
-gødning, -hjælp, -honning^ om menne-
skelig virksomhed i modsætn.til naturen
og dens kræfter; maalbevidst arbejde; ofte

i forb. som ved kunst, ad kunstig vej; ved
kunstige midler. Betragter han sin Lyst-
gaard . . som et Sted, der tilbyder ham
alle de Fornøielser, som baade Natur og
Konst kan forskaffe Menneskene. J^Sweea.

III.6. (hendes ansigtsfarve) havde faaet
nogen Hjelp af Kunsten (d: hun var smin-
ket). Pram. V1.150. *Muren |

Var ikke bygt
af Kunstens Haand, |

Men dannet af Na-
turen. Oehl.XXX.135. Ved Kunst er disse
Heder opdyrkede. VSO. MO. jf. u. bet. l.i:

*ved Menneskets Konst og Flid
|
Jor-

den var bleven en Edens Have. FalM.VII.
275.

il
totem. Kunsten maa komme Naturen

til Hjælp (o: lægen maa hjælpe naturen).
Mau.6851. ,//". Kunsthjælp samt: *Natur først

vorder god Natur vea Kunstens Hielp.
Oehl.XIi.156.smst.159. Naturen overgåer
ald konst. Moth. N39. *Naturen er

|
Dog

altid Kunstens Mester. Søtoft.ChrlV. 12.
VSO. MO. jf u. bet. 2.2: Kunsten er ende-
lig. Naturen er evig. VSO.

2) spec. anv. af bet. 1, om virksomhed
ell. arbejde, der kræver særlig uddan-
nelse. 2.1) (nu især i faste forb.) fag;
(fagligt) erhverv; profession; haand-
værk; spec. 07- Kunst-drej er, -smed, -sned-
ker, -væverske^ om haandværk, der frem-
bringer finere, kunstneriske genstande. „Om
jeg havde 10 Døttre, skulde de alle gives
til Bogholdere." — «Jeg takker paa Bog-
holderiets Vegne." — „Jeg takker ogsaa
paa Kunstens Yegne.'*Holb.Stu.II.2. denne
Konst, nemlig Agerdyrkningen, som giver
tifold igien hvad man anvender derpaa.
JSneed.II.174, Disse mangle . . Midler, til

at opdrage deres Børn til nyttige Kon-
ster og Arheider. smst.II.22. Efter mine
Tanker skulde man først stræbe efter no-
get fuldstændigt i enhver Kunst og Yi-
denskah. Høysg.S.Fort.a5v. reise paa sin
Kunst. VSO. „Hr. B. (^: en dyrlæge) er en
habil Mand i dette Fag, han vil nok bringe
hende (o: en hest) paa Benene." — „Jeg
beder Dem være overbeviist om, at Alt
hvad Kunsten formaaer at udrette —**Heib.

Poet.VII.75.\\i faste forb. brødløs kunst,
se brødløs 2.2. fuske en i kunsten olgn.,

jf. fuske 2 slutn. lære en kunsten af, se

lære. || efter kunstens regler ell. (nu
især) efter alle kunstens regler (f
efter kunsten. Høysg.Anh. 3) (jf. lat. lege
årtis, secundum artem) i overensstemmelse
med de for en profession, et fag gældende
forskrifter; teoretisk rigtigt; tidligere især om
udøvelse af lægekunst; nu ofte (spøg.): paa
bedste maade, saa godt som muligt. Derved
giøres ikke Forskiel paa en Mordere, og
en brav Duellist, som giør ondt, men paa
en galant Maade, slaaer ihiel, men efter

Konstens Regler. LTid. 1755. 205. vore
Fædre have havt Talere og Sangere,
Helte- og Hyrde-Digter længe, førend de
vidste at bygge Huse og Skibe efter

Konstens Regler. JSneed.II.387. Bankerot.
Et Middel til at konservere sin Formue
efter Kunstens Regler. PAHeib.US.552. en
Blanding efter Kunstens Regler (Chr.VI:
efter apothekers gierning^. 2Mos.30.35. al-

10 drig har nogen Nation pint Missionærerne
efter alle Kunstens Regler som Kineserne.
JVJens.FH.109. jf.: *Andre stod i Lære,

|

og har nemmet Kunstens Regi. Ploug.II.
108.

II
m. nærmere bestemmelse, mekaniske

flejede. VSO. ufri. VSO. SaUXlV.898)
kunster, (foræld.) om haandværk (i mod-
sætn. til de frie kunster;. VSO. MO. SaU
XIV.898. — især (jf. bet. 2.2) om kunst (5)

og videnskab, i forb. som : (jeg) fattede tem-
20 melig Videnskab i Mathematiske Konster

og Skibsfarts Regler. Robinson.1.27. Den
moderne Skole med sine mange spredte
Fag skaber . . den Type, som Martialis
har karakteriseret: „Mange Kunster for-

stod han, dog slet forstod han dem alle."

FrPoulsen. (Tilsk. 1929. 1. 79). b o glig(e)
kunst(er), se boglig, de frie kunster.
1. de skønne kunster; se u. I. fri 1.2 (jf. Fri-
kunst;. 2. om de middelalderlige videnskabs-

30 fag (artes liberales) : grammatik, retorik og
dialektik (Trivium) samt aritmetik, astro-

nomi, musik, geometri (Quadrivium). CSPet.
Litt.1.48. de skønne (smukke) kunster,
se skøn. den sorte kunst (jf. bet. 4.2), se

sort. 2.2) bet. 2.i anv. (især i flt.) abs. og m.
prægnant bet.

|| f om „mekayiiske kunster'^:

haandværk og industri. Moth. K289.
Naar man bestemmer en ung Person af

Stand til Bogen eller Pennen . . tænker
40 man ikke, som ved Konsterne, paa at af-

giøre først, hvad det er for et Haandverk,
som han skal lære, og hvortil han skal
bruges. JSneed.II.195. de Nærings-Midler,
som et Folk kunde hente uden for Lan-
det, ved Hielp af Konsterne og Hande-
len. smsf.i55. om enkelte fag: (Peter den
Stores) mange udenlandske Reiser, for at

lære Konster og Yidensk&her. Holb.Hh.I.
255.

II (foræld.) om de „frie kunster"; opr.:

50 videnskab og kunst (6); senere især om
kunstnerisk virksomhed i modsætn. til

videnskab. Moth.K289. Tanker om Smagen
udi Konsterne i Almindelighed. Wiedeivelt.

(bogtitel.1762). en Fyrste, der yndede Vi-
denskaber og Konster. Ing. EM. IL 183.
PMøll.II.12. Kunsternes Academie. VSO.
om de enkelte fag: Høysg.AG.128. de syv
kunster, d.s.s. de frie kunster 2 (se u.

bet. 2.1). PalM.VIII.101. NMøll.VLitt.II.
60 162. talem. livet er kort, kunsten er

lang, se HI. kort 2.i. (sj.:) Livet er kort.

Kunsten vedvarende. Cit.l802.(Carl Chri-

stensen.Frederiksværk.(1926).75). jf: *kun-
sten er lang og timerne få —

|
kør på I

Hostr.SD.I.184.

3) arbejde, præstation, som kræver en vis
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øvelse ell. erfaring; kunststykke (2). 3.1

)

m. overgang til bet. l.i, i forh. som det er
ingen kunst, det er min mindste
(ringeste) kunst, det er let at gøre; det

volder (mig) ingen besvær. Det er min ringe-

ste konst at leye en Apotheker a.tHolb.

OW.(1724).18sc. det er ingen Konst at

stiæle, det kand en grov Bunde giøre,

men at stiæle saaledes, at mand aldrig

blir greben, det kalder jeg at forstaa sit

Hanaverk.8a..4 ra&.isc. *For Faste sørged
Slutteren,

|
Det var hans mindste Kunst.

Winth.IIF.131. „Er det mig, du ikke kan
lade være at le af, Duckert?** — „Aa Gud,
mageligt, min gamle Ven. Det er min
mindste Kunst, desværre." SvLa./SD.SO.

||

det er kunsten olgn., deri ligger vanske-
ligheden; det er det svære, det er just Kon-
sten at kunde holde sig for Latter. IfoZ6.

Kandst.IV.6. *selv i den stenede Storstad
|

kan man godt holde Livsmodet grønt,
j

Kunsten er den, at gøre tilgavns
| det

man gør, både Arbejd og Fester. i2ørd.

GK.l.
II
det er hans kunst, om hvad

der kræver faglig ell. kunstnerisk kunnen:
det er hans opgave; deri viser hans dygtig-

hed sig. Det er Skuespillerens Kunst, at

skulle synes bevæget, medens han er to-

lig. Kierk.VI.335. Det er Arkæologiens
Kunst at fremdrage de fjerne Fortiders
ofte skrøbelige Redskaber. Verdenshist.L57.

3.2) (jf. bet. 1.2J kunststykke j hvortil der kræ-
ves behændighed; behændigheds-, tasken-
spillerkunst; undertiden m. overgang til

bet. 4 (jf. Forsvindings-, Gøgler-, Hunde-,
Tryllekunst), aldrig bør vi . . aftvinge
Dyret Konster og Færdigheder, som det
iJUie . . kan tilvænne sig. LSmith.DN.368.
*Dersom jeg betragter Tingen (o: det at

bære jærn)
\
Blot som en Kunst, saa har

I (o: bisp Popo) Ret til Afslag;
|
Til Kun-

ster kan man Ingen tvinge. Men
|
I har

afskaffet Tvekamp . .
|
Og indført Jærn-

byrd; saadan skal man nu bevise sin

Uskyldighed, sin Ret. Oehl.IV.58. *Til Tak
for Mad den reiste sig

|
Paa Bagbeen og

gik,
I
Og gjorde andre Kunster,

|
Efter

Hundenes Skik. Winth.HF.54. han vilde
gjerne gjøre Kunster og fik Tilladelse
dertil. Han forstod at efterligne Dyre-
nes Stemmer. HCAnd.III.329. en Bande
indiske Gjøglere havde viist deres Kun-
ster ior os. Etlar.SB.lll. (iron.:) „Skal Du
gøre flere Kunster?" — „Hvad mener
Du?" — „Spille mere, eller synge, eller
danse." jEJsrw.JJ.i 76. || om kortkunst, hans
lille Kapital havde faaet Tilskud fra et
Samvær i en jydsk Kupé med tre fidele
Fyre . . hvilke kunde en Kunst med fire
Kort. De tilbød K. . . at vædde op til

500 Kr. paa, at han ikke kunde kende det
Kort, de kastede paa Højkanten af en
Kuffert, de stillede i Kupéen. ORung.Nov.
1.184.

4) (videre anv. af bet. 1 og S; især ned-
sæt.) om behændig, klog fremgangs-

ni aade, der gaar ud paa at fremstille no-
get anderledes, end det er, ell. paa at narre
andre. 4.1) (nu sj.) list; snediahed. (man-
ge) foragte all Ret og Billighed, saa tit

de see nogen Gevinst og Fordeel, og
stoele paa deres egen Styrke og Kunst,
hvorved de kunne besnære og under-
trykke Sindre.Holb.NF.lI.48. Balle.Bib.I.

44. Ved Kunst og Forstillelse tilvendte
10 han sig Stormandens Gunst. FSO. m.adj.:
menneskers onde konstes (1871: Kunstsj
paafund haver ikke forført os.Visd.15.4
(Chr.VI). talem.: kunst gaar ofte for
magt. Mau.5114. MO. 4.2) (næsten kun i

flt; nu I br. i rigsspr., jf.: „Talespr." Le-
vin.) om snedige paafund, rænker, lum-
ske anslag; ofte m. karakteriserende adj.

HansVenner forestillede ham saadan Daar-
lighed, og brugte alle Konster at bevæge

20 ham til at æde, men forgiæves. Holb.Jep.
11.3. Det Østerrigske Huus blef endnu
ved at øfve sine sædvanlige Kunster og
Udflugter. Slange. ChrlV. 1013. juridiske
Udflugter og Prokuratorers Konster ere
saa mangfoldige, at man med den retfær-
digste Sag, dog let kan tabe. Birckner.Tr.
128. *Han bruger mange Kunster, han
kjender mangen hist. Hauch. SD. II. 242.
Ørnen paa sin høie Flugt foragter Ræven

30 og dens K.Vinster.Hauch.1.249. D&H.
\\

(jf. den sorte kunst u. sortj om trolddom,
magi. Hvo som bruger nogen galne ind-
bildede Konster med Forsæt at ville for-

giøre og skade een anden, have sin Ho-
vedlod iorhrvit. DL.6—1—10. Holb.Bars.
V.3. Ved Siden af Guldmageriet drev nu
Samuel ogsaa andre Kunster. Han for-

stod efter Sigende at bruge Ønskekvisten,
saa den viste ham, hvor i Jordens Skjød

40 der laa skjulte Skatte, og hvor Vand-
aarerne flød. Baud.OI.38. Vindblæs, hvor
(den kloge kone) øvede sine Kunster. FOhrt.
DanmarksTrylleformler.il.(1921).12. for-
borgne (Thiele.1.333), magiske (LTid.
1726.29. VS0.IV.M38. MO.), skjulte
kunster (Engelst.Phil.211. Thiele.1.336)
olgn. jf.: det skulde gaa til med sære
Kunster, om han ikke kunde færdes frit

om paa Øen. MPaludan-Miiller.Landsdom-
50 meren paaLangeland. (1926). 228. djæve-
lens (VSO.) ell. fandens kunster (f
kunst. Moth.K288. VSO.). det skeer med
fandens konst. siges om noget under-
ligt, som mand ei kand begribe. Moth.
K288. Jeg troer, der er Spøgelser og
Fandens Konster til. Holb.UHH.1. 5. de
uoplyste Theologer paastaaer, at det i

Delphi . . gik til med Fandens Konster.
Grundtv.HV.1.326. 4.3) behændigt greb, tag,

60 som anvendes ved tryllekunster olgn.; fif;
kneb; trick. Moth.K287. et Underhold-
ningsspil, — Kunsten . . bestod i at slynge
Ringen henimod Krogen saaledes, at den
blev hængende der. PontLP.VIl.74. S&B.
D&H. jf. bet. 3.2: Saa var det, han lavede
den Kunst med (o: stjal) Frakken. ORung.

48^
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Nov.1.8. 4.4) (jf. bet 3.2; nedsæt, i flt., om
naragtige ell. urimelige handlinger; abe-
kattestreger; hundekunster; ogs.: lat-
terlige paafund; fiksfakserier. Meter
nok bedst, at du gaaer ind.

|
Gjør mig nu

ingen Kunster I JIrz.XV.102. jo færre Kun-
ster, man i Poesie gjør med Sproget, jo

mere ligefremt og næsten dagligdags Ud-
trykket er, desto større Indtryk gjør man
paa Læserens ufordærvede Følelse, sa.

Breve.ll. Maa jeg bli'e oppe, til I kommer
hjem, Mo'er? spurgte Georg kælent. —
Aa Sludder, Dreng I brummede Faderen
— ingen KMnsiev\Wied.BS.90. Indenfor .

.

regningen med dens mange overflødige
kunster og alt for besværlige opgaver,
er der nok at iieme. EdvLehm.BY.41. jf.:
Hende var det slet ikke vanskeligt at tale

med. Der var ingen Kunster ved hende,
intet af dette beundringsfordrende med
at sænke Blikket og løfte Blikket. Børd.
KK.29.

5) {udviklet af forb. de frie, skønne kun-
ster (jf. bet 2.1-2;; i nu br. anv. ved ind-

flydelse fra ty., hvor begrebets omraade især
er fastslaaet af Herder, Goethe, Schiller;

især æstet.) fremstilling af et sindsbe-
vægende indhold, en sjælelig værdi,
i anskuelig form (billede, idé, symbol);
dels (og nu oftest) om de bildende kun-
ster (tegne-, maler-, billedhuggerkunst og
til dels bygningskunst), dels om musik og
digtekunst; ogs. om de udøvende (reprodu-
cerende) kunstarter som sang-, danse- og
skuespilkunst; især i ent. og ofte i best.

anv., om kunstnerisk fremstilling, kunstne-
riske bestræbelser, om personer, som giver sig

af hermed, og (undertiden ogs.; jf. bet. Q.2) om
resultaterne heraf, de kunstneriske frembrin-
gelser. *hill Kunstens Gudinder (o: gud-
inderne for de bildende kunster, dans og
musik)\ Bagges.V.193. *At gavne, medens
vi fornøie,

|
Har vi bestandig havt for

Øie,
I

Da det er Kunstens Hovedsag. Oehl.

SH.23. Vee det Land, hvor Kunsten for-

giæves søger om Brød I VSO. Individer,
som staae paa et høit Trin i Stat eller

Kunst eller Videnskab. Bei&.Pros.JI.545.
*I min Kunst har jeg (o: en billedhugger)

hjemme | Som en Mester i mit Fag.PiføZ/.
1.135. *Konsten kom med Døden ind i

lÅNet. PalM.YII.66. Anmelderne forstaa
sig endnu mindre paa Kunsten, end Pu-
blikum. B0gh.III.339. VKuhr.ÆsthetiskOp-
leven.(1927).119. For Kunst, Digtning og
Videnskab havde de tørre Romere . . in-

gen medfødt Sslus.NMøU. VLitt.L497.danskj
hollandsk kunst ("osy.;

i
kunsten forkun-

sten olgn. {efter fr. l'art pour l'art) løsen

for „artismen'', en kunstnerisk bevægelse, der
(som modsætn. til tendensdigtning og -kunst)
hævder, at det kunstneriske arbejde ikke skal

have anden hensigt end det skønne i sig selv

(kunsten skal være sig selv nok). Wanscher.
RM.71.

II om de enkelte omraader for kunst-
nerisk virken. Musiken er en fornøyelig

Konst. Høy8g.8.12. Comedien kan meget
vel forsvare sin Plads iblandt de andre
KonsteT.PAHeib.Sk.III.269. *Hvor nu
Himlen

|
Er altid blaa (o : i Syden) . . | Der

vaagner Strængelegens, Sangens Kunst.
Oehl.III.llé. Formernes, Farvernes, To-
nernes og Ordets Kunst. Cl Wilkens.Æst.
186. Dansens Kxxnst.VKuhr.ÆsthetiskOjj-
leven.(1927).lU. jf. bet. 4.2: Hauch (har) i

10 Guldmagerkunsten . . villet symbolisere
Poesien som den magiske, mystiske Kunst
(Brandes. 1.387: den hemmelighedsfulde
Tryllekunst;, der forstaaer at forvandle
Alt til Guld. Brandes.DD.34. bildende
kunst, se II. bilde l.i. dannende kun-
st(er), se danne 4.i. de saakaldte „efter-
lignende Kunster" (o: de bildende
Kunster og Ordets Kunst).VKuhr.Æsthe-
tiskOpleven.(1927).136. Til disse pro du

-

20 cerende Kunster knytter sig saa stund-
om reproducerende, som den udøvende
Musik- og Skuespilkunst. SaZ.^Zi 7. 89.9.

nu især om underafdelinger inden for de
enkelte kunstarter: de dekorative Kunster
(fik under Gustav IIPs) Regering en saa-
dan Udvikling, at man med Rette taler

om en „Gustaviansk Stil" i Interiører og
Kunsthaandværk. EHannover.SvK.31. Ord
som Kunsthaandværk, anvendt Kunst og

M dekorativ Kunst vinder . . mere og mere
Indpas (i st. f. „kunstindustri"). Sal.^XIV.
915. grafisk(e) kunst(er), se grafisk 1.

den lille kunst, se lille, den sorte
kunst (d: en art kobberstikkunst), se sort.

den stumme kunst, se stum. j| m. over-

gang til bet. 1, efter præp. med, om en
kunstners færdighed, dygtighed, (kunstne-
ren) giorde et billede med konst paa det
skiønneste (1871: han (fremtvang) ved

40 Kunsten Ligheden til en større Skønhed;.
Visd.l4.19(Chr.VI). en Mand, der kompo-
nerede al Slags Dandsemusik med stor
Kunst. Hauch.VII.398. *med herlig Konst
han danned

| Først en Hund og saa en
Hiort. PalM.VIlI.32.

6) konkr. 6.1) maskine ell. kunstfær-
digt anlæg.

\\
(bjergv.) om forsk, maskiner

(jf. Farkunst samt Kunst-gang, -hjul;. VSO.
^^'

il (jf- Vandkunst; foræld.) spring-
^vand; vandværksanlæg. De for disse

Kunstvandsporzioner indkommende Pen-
ge vilde rigeligen kunne underholde Kun-
sten.Politivennen.1799/1800.1593. VSO. MO.
6.2) (til bet.2.iog6) frembringelse,produkt, som
skyldes fagmæssig ell. kunstnerisk virksom-
hed; kunstfærdig genstand (jf. Kunst-
kabinet, -kammer; ell.(nu kun) genstand,
værk, udført af en kunstner j| koll.:

kunstgenstande, -værker. 2Krøn.2.14 (Chr.
60 VI; 1871: Kunstværker;. *Maurisk Kunst

staaer i Ruiner
|
Under høie Pinietræer.

HCAnd.X.538. Paa Væggene hang kun
god Kunst. F0Andersen.EtBrud.(1891).32.
I videre Forstand omfatter Kunsthandel
Køb og Salg af Kunst og Kunstindustri
i alle Genrer. SaVXIV.905. \\ f i ikke-koll.
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anv. jeg haver opfyldt ham . . med viis-

dom og med forstand, og med kundskab,
og det i allehaande gierning: Til at op-
tænke konster (1871: Kunstværker^; til

at arbeide i guld, og i sølv, og i kaabber.
2Mos.31J(Chr.VI).
Kunst-, i 8sgr. ['konsd-] (jf. dog kunst-

færdig;. Høy8g.A0.11.128. (sj. Kunste-, se u.

Kunst-bog, -rig. //". ogs. Kunster-mand j. til

Kunst; især til Kunst 5 (hvor intet andet
angives ndf., foreligger denne bet.)

|| foruden
de ndf. paa alfabetisk plads anførte kan
nævnes: Kunst-by, -folk, -forening, -glæde,
-indkøb, -indsigt, -interesse(ret), -land,

-litteratur, -strømning, -studium, -tidsskrift,

-udvikling, -udøvelse, -afbildning;, en.

(nu 1. br.) kunstnerisk udført afbildning (I.2);

ogs.: afbildning af et kunstværk. VSO.D&H.
-akademi, et.uddannelsesanstalt, akademi
(1.2) for (bildende) kunstnere; især, i best. f.,

om det (1754 stiftede) „kgl. akademi for de
skønne kunster" i Kbh. Baden.JurO. Schand.
SB.98. Trap.^LSeS. -anlæff, et. fj/.Kunst-
neranlæg; nu 1. br.) 1) (jf.-åi\it) medfødt
evne, anlæg (6.2) for en profession, en kunst

(2.1) ; især om kunstneriske anlæg. VSO. MO.
D&É. 2) [1.3, 2.1] anlæg (3.2), indretning,

der er udført med kunst. Kunstanlæg i en
Have. VSO. MO.jf. D&H. -anmeldelse,
en. [6.2] vurderende redegørelse for, anmel-
delse (2) af (en udstilling af) kunstværker.

-anmelder, en. [6.2] person, som skriver

kunstanmeldelser; anmelder (2) af kunst.

D&H. -anskuelse, en. (jf. -betragtning,
-opfattelse, -synj. Kunde vi saaledes stem-
me overeens i Musik, som i Poesie . . da
vilde vi være ganske enige i vore Kunst-
anskuelser. HCAnd. 11.375. Goethe's og
Thorvaldsen's (stil) falder sammen med
Winkelmann's Kunstanskuelse (Brandes.
IV.157: Kunstsyn;. Brandes.E.184. D&B.
-anstalt, en. (jf. -tempel; nu lidt gldgs.

og ofte iron.) institution, anstalt (2.i), der
virker i kunstnerisk øjemed; især om teater.

neib.Pros.lII.154. Sangertribunerne i Fre-
deriksberg Allés Kunstanstalter. Schand.
SF.122. Nogle (af teatrene) er Kunstan-
stalter, andre er det \]L\s.e.PLevin.(Tilsk.

1923.11.416). -antikvariat, et. forret-
ning, der sælger og køber ældre kunstblade
(2), kunstgenstande, antikviteter m. m. TelefB.
1929. sp. 4247. -arbejde, et. [2.i, 5]
fagligt, især kunstindustrielt ell. kunstnerisk
arbejde; ogs. konkr.: kunstindustriel frem-
bringelse; kunstværk. Moth.K288. til Kunst-
Arbeydet i dette Palads (hører) en Pyra-
midal -Stytte af Marmor. EPont^Was. il.
188. de af ham udførte originale Kunst-
SLTheiåer. Lov^yBl864.§2. Kunstarbejdet i

Palæstina var fattigt, ringe og uselvstæn-
digt. iVMøZZ.Fit«.!.^59. -arbejder, en.
[2] (nu næppe br.) faguddannet arbejder;
ogs.: kunsthaandværker. I store Stæder .

.

anlægges Fabrikker, fordi de hielpende
Haandværker, Smedde, Snedkere og flere
Kunstarbeidere og ogsaa Dagleiere ere her

hyppigere. Joh8Boye.Ind.6. VSO. MO. -ar-
kæolog:, en. (fagl.) person (videnskabs-
mand), der beskæftiger sig med kunstarkæo-
logi. SophMull.(Aarb.l884.211). Sal.^XXV.
207. -arkæoio|^i, en. (fagl.) studium af,

videnskab om oldtidens (den klassiske oldtids)

kultur ud fra en kunsthistorisk betragtnina

af oldsagerne. PH.ans.IIl.976. Biogr.Haand-
leks.III.(1926).805. -arkæologisk, adj.

10 (fagl.) adj. til -arkæologi. PHans.IlI.984.
-art, en. (jf. -branche, -fag, -gren, -om-
raade; afgrænset omraade inden for kunst-

nerisk frembringen; genre; ofte som flt. til

Kunst 6. Heib.Pro8.11.270. PMøll.11.399.
Brande8.IV.10(se t*. Genre;. Det Kgl. Thea-
ter er Theatret for de tre Kunstarter .

.

For den gode Kunstner er det en Forud-
sætning, at han har en Skole i alle tre

Kunstarter, Dansen, Sangen, Talekunsten.
20 Wanscher.(Tilsk.l927. 1.108). -auktion,

en. [6.2] Krak.1922.Il.637. -bane, en.

[2.1, 5] (sj.; jf. Kunstnerbane;, en Knøs,
vistnok kun sine femten Aar, og det er
næsten at være for gammel til at begynde
denne Kunstbane (0: som kunstberider),

HCAnd.IIl.271. f -bar, adj. [I.2, 5] (jf.
holl. kunstbaar samt suffiks -bar 1) som vid-

ner om kunst(færdighed), er udført med kunst;

kunstfærdig; kunstnerisk. Fridericus III. ha-
30 ver dette Slot inden i ogsaa ladet med

merkelig kunstbare Dønnike-Vercker (o:

stukkaturarbejder) forbedre. Pflug.DP.62.
-begejstring, en. Bagges.L.I.175. Gold-

schm.VIlI.34. en Stemning af den ædleste
Kunstbegejstring. Brandes.11.330. -beri-
der, en. [I.2] (jf. -rytter; gldgs.) cirkus-

rytter; berider (2). Prahl.ST.1.171. Schand.
F.148. Feilb. billedl. : min Pegasus (er ikke)

tilreden af nogen Kunstberider (0: æste-

40 tiker). Blich.(1920).X.67. \\ hertil bl. a. Kunst-
berider-selskab ("Jn^.ÆJF./J.^i?;, -teater (HO
And.IIl.364) samt Kunstberiderske (Ing.

EF.VL21. Heib.Pros.lV.41). -betragt-
ning, en. (jf. -anskuelse osv.; æstet.). MO.
Den Hegel'ske Spekulation . . syntes at

ville tage Vejret fra en paa empirisk Iagt-

tagelse hvilende Kunstbetragtning. Sal.^

XIV.907. -blad, et. 1) tidsskrift, blad

(I.3.4), der behandler kunstneriske emner.
50 Dansk Kunstblad. (tidsskrifttitel.1836 -38).

Det nye Kunstblad. (tidsskrifttitel.1910-11).

2) særskilt udgivet, ved grafisk kunst frem-
bragt, billedlig fremstilling (radering, kob-

berstik olgn.); blad (1.3.5). BibliotH?457.
TelefB.1929.sp.4245. -bog, en. (i bet. 1 ogs.

Kunste-;. 1) [2.i] (foræld.) lærebog i et fag,

en kunst m. anvisning paa tilvirkning olgn.

Moth.K288. MO. Tidsskr. f. Kunstindustri.

1892.130.
jl

spec. (jf. Kunst 4.2 slutn.) om
60 bog, der giver anvisning til at udføre „skjulte,

kunster"; trolddomsbog. de Læge- og Kunst-
bøger der gennem Tiderne har været i

Brug hos os. FOhrt.DanmarksTrylleformler.
1.(1917). 6. Kunste- og Lægebog. sms<.

11.(1921).140. Konstebog. Cit.l796.(smst.

I.(1917).86). 2) bog, der beskriver ell. handler
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om hildende kunst. Smaa Kunstbøger, (hog-

titellOlOf.). Til8k.1929.L52. -branche,
en. (nu 8j.) d. s. 8. -gren. Mohr&Nissen.Ty.-
da. Ordbog. II. (190é). 110. (iron.:) Træffer
vi den Gamle, saa vil (De) faa en For-
klaringoverdenKunstbranche (o: at aadre).

Schand.VV.43. -broder, en. [2.i, 5] (nu
1. br.) person, som dyrker samme fag ell.

profession som en anden; især om kunstner
(maler, billedhugger) i forhold til kamme-
rater (jf. -fælle, -søster). Doktor L. . . ag-
tes selv af sine Kunstbrødre (o: læger) for

sine Indsigter. Horreb.II.897. Ing.EF.II.
270. et Par af Malerens Kunstbrødre. Tops.

III.141. Pont.LP.IV.17. -broderi, et.

[2.1, 5] (jf. -brodering, -syning; haandarb.)
brodering med silke- ell. uldgarn paa klæde

(i ramme) efter mønster, der forestiller blom-
ster ell. dyr (tegnede efternaturen); ogs. om
det herved frembragte arbejde. Font.HK.19.
SaUXIV.903. -brodering, en. [2.i, 5]

07. -broderi; haandarb.). VoriHj.IIIl.128.
-bronze, en. [2.i, 5] (fagl.) bronze, der er

særligt egnet til ciselering ell. til kunststøb-

ning ; statuebronze. VareL.*128. -byg^ning,
en. (nu næppe br.) 1) [I.2] hvad der er

bygget med kunstfærdighed; især: maskine.
vAph.(1759). VSO. 2) bygning, der er op-

ført efter bygningskunstens regler. Holb.M
Tkr.371. Kierk.XIV.145. -dannet, part.

adj. [2.1] (nu næppe br.) som besidder ell.

vidner om kendskab til kunstens regler, en
kunsts, et fags teknik; ogs. (til Kunst 5; nu
1. br.): som besidder ell. vidner om kunstnerisk
dannelse. Medens Broder Gunner . . med
et vist konstdannet, dog naturligt og virke-
lig begeistret Foredrag, saaledes talede.

Ing. VS. 1. 25. -dig^t, et. (jf. -digtning,
æstet). D&H. SaUVIII.368.' NMøll.VLitt
11.235. -digter, en. (jf. -digtning samt
Folkedigter; æstet., nu 1. br.). NMPet.^I.
(1867).123. D&H. -digtning, en. (jf.
-digt, -digter, -poesi samt Folkedigtning;
æstet.) digtning, der skyldes bevidst kunst-
nerisk stræben ; især (efter romantikernes op-
fattelse) om enkeltmands digtning i modsætn.
til folkepoesien; ogs.: kunstlet ell. kunstret

digtning. NMPet.U.(1867).119. NMøll.VLitt.
1.315. -dom, en. [2.i, 5] (jf. -kritik; 1. br.;

især hos sprogrensere) kritisk bedømmelse af
et (videnskabeligt ell.) kunstnerisk arbejde.

Tullin.lI.120. Aller.III.407. -dommer,
en. (^ -dommere. Eilsch.Term.16. Tullin.II.

120). {dannet af Eilsch. efter ty. kunstrich-
ter, spottet Biehl.Haarkl.41, forsvaret Sorø
Saml.I.141 ; især hos sprogrensere) egl. (jf.
Kunst 2.1^; person, som (ud fra kendskab
til kunstens regler) udtaler sin dom over et

(videnskabeligt ell. kunstnerisk) arbejde; kri-

tiker; nu især: kritisk bedømmer af kunst;
kunstkritiker. JSneed.I.61. Oehl.Digte.(1803).
221. vor ubestridelig ypperste Kunstdom-
mer (o: Høyen). JLange.III.214. Rahbek,
Tidens berømteste Kunstdommer. Schand.
TF.II.45. Rubow.LK.14. -drejer, en. (f
-drejere. Ew.(1914).II.181). [2.i] drejer, der

udfører finere drejerarbejde (fx. mods. Blok-
kedrejer;. Moth.K288. PvHaven.NyeEfter-
rætninger om det russiske Rige. 1.(1747).75.
Lov''''1x^1857.§18. AndNx.PE.lII.355. -dre-
Jeri, et. (især fagl.) en kunstdrejers virk-

somhed ell. arbejde; ogs.: kunstdrejerværksied.

OpfB."^ VII. 377. Tidsskr. f. Kunstindustri.
1892. VI. -drift, en. O/, -anlæg 1 ; nu 1. br.)

om (medfødt, instinktiv) trang ell. tilbøjelighed

10 til kunstnerisk virksomhed. Oehl.XXIX.323.
Konstneren (greb) hendes Haand og over-
foer hendes Ansigt med hendes Fingre.
Af uvilkaarlig Konstdrift trykte han paa
de Steder, der ragede for langt frem, og
ligesom fremdrog hvad der var for sam-
mentrykt. Jn^'.ÆJFTF.lOi. PMøll.1.336.

li
især

(og opr.; jf. ty. kunsttrieb) om instinkt ell.

naturdrift, som faar dyr til at opføre sind-

rige og kunstfærdige bygninger (spec. reder).

20 LTid.1760.159. Lutken.Dyr.'149. Aller.III.
407. -dyfftia:, adj. [2.i] (nu næppe br.)

d. s. s. -erfaren. VS0.III.K384(u. Kunstord;.
Knnste-, i ssgr. se Kunst-.
Icnnstelig, adj. ['konsdali] (konsieWg.

Holb.DH.II.57L LTid.1723.159.1731.565).
adv. d. s. ell. (f) -en (Moth.K289. LTid.1726.
798. VSO.). (ænyd. kunste-, kaanste-, kon-
st(e)lig, fsv. konsteliker, mnt. kunstlik, holl.

kunstelijk (glholl. constelijk;, ty. kiinstlich;

30 til Kunst 1.2, 2.1; arkais., sj., jf.: „I ældre
Skrifter." VSO.) kunstfærdig; kunstig;
især som adv. Paa Østergade stod et Tri-
umph-Huus, hvorigiennem, da hans Maje-
stet skulde gaae, stode 3 Kiemper meget
konsteligen forarbeidede, hvilke bukkede
sig for hannem. Holb.DH.II.571. *Noe . .

|

Hvem Herren lærte kunstelig at tømre
|

Det første Skib. Grundtv.PS.11.339.
C9 l{:unst-el8li:ende, part. adj. (jf.

40 -elsker, -kær;. Brandes.XI.92. Sal.Xl.89.
O -elslcer, en. [2.i, 5] (jf. -ven 1, -ynder;
person, som elsker, sværmer for videnskab
og kunst; nu kun: person, som er interesseret

i kunst (5). ChrFlensb.DM.il.26. VSO. Elle-
kilde var . . Kunstelsker. Væggene i hans
Opholdsværelse var fyldte med Billeder.
Schand.BS.195. Kunstelskere og Kunst-
forskere. Brande8.VI.514. Tidsskr.f.Kunst-
industri.1893.105. -elskeri, et.07- -elsker,

50 -føleri; nu næppe br.; nedsæt.) altfor stærk,

overdreven interesse for kunst. VSO.
Kunstener, en. se Kunstner.
Knnst-eng, en. [I.3] (landbr.) eng, der

er under kultur (fx. vandingseng). vAph.
Nath.II.223. LandbO.III.244.

t Kunster, en. {jf. ænyd. konsterinde,
skaberinde, sv. f konster; fra mnt. kunster
(ty.f kunster, kiinster;; afl. af Kunst; jf.
Kunstermand, Kunstler, Kunstner) dygtig,

60 kunstfærdig haandværker ; mekaniker; me-
ster; kunstner. Studenterne, Kunsterne
og Handverks-Folk, som (Tycho Brahe)
hafde holdt paa Hveen. Slange.ChrIV.124.

liunst-erfaren, adj. [2.i, 5] (jf. -dyg-
tig, -forfaren, -forstandig (1), -kyndig; nu
1. br.) som har indsigt i, forstand paa et fag
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ellen kunstart. Velagte og Kunst-erfahrne
Sr. Gert Westphaler Barsker her samme-
steds. Holb.GW.IV.lO. naar en Eier af et .

.

Bofftrykkerie ikke selv har lært Kunsten,
skal han holde en kunsterfaren Factor til at

forestaae sit Bogtrykkene. PZ.Vii 785. hin
kunsterfarne Klosterbroder (o: en maler).

Ing.VS.I.205. Myntmestere og kunster-
farne Metalarbeidere. Hauch.Ili.342. •Læ-
gens kunsterfarne Haand. Winih.XI.204.
-erfarina:, en. (1. br.) med kunstforstand

forbundet kendskab til kunsten og dens hi-

storie. (J. Langes afhandlinger bærer) Vidne
om en . . dybtgaaende Kunsterfaring og .

.

nøje Føling med det centrale i al æsthetisk
Opleven. VKuhr. Æsthetisk Opleven. (1927).
186.

t Kunster-mand, en. (ænyd. d. s.,

jf. ty. t kunstmann; til Kunster (ell dan-
net til kunster, flt. af Kunst^) d. s. s. Kun-
ster, konstermandens (1825-1866: Konst-
nermandens (Kunstnermandens); 1871:
Kunstnerensj ærgierrighed. Visd.l4.18(Chr.

VI). Moth.K289.
GJ H.nnst-fag, et. kunstart (især som

undervisningsemne). VSO. Heib.Pros.II.SSO.

man betragter Kritiken i og for sig som
et lavere Kunstfag (Brandes.RS.451: en
lavere Genre^ end Dramaet eller Lyriken.
Brandes.VI.269. SaUXIV.900. -fejl, en.

[2.1] (især med.) fejl imod kunstens (især

lægekunstens) regler. MO. SaV XIV. 903.

-filosofi, en. (jf. -teori, -æstetik; æstet.)

læren om maler- og billedhuggerkunstens prin-

cipielle spørgsmaal. Schand.0.I1.191. SaU
XIV.907. -fisk, en. [1.3] (fisk.) kunstig

fisk, metalfisk, der bruges som madding ved
(lyst)fiskeri. Bogan.1.28. Ferskvandsfiskeri-
bladet.1928.11. -flid, en. [2.i] {efter ty.

kunstfleiss; jf. Kunstnerflid) I) f flid, som
anvendes under udøvelsen af et fag (et haand-
værk, en kunst) ell. en syssel, undertiden spec.

(jf. bet. 3 j med det formaal at fremstille no-
get smukt ell. kunstnerisk værdifuldt, gives
der vel nogen Kunstflid i Verden, som
mere umiddelbar lønner sig selv, end Skue-
spil\eTens.Bagges.L.I.171. smst.160. Engelst.
Qvindekj.88. VSO. jf (iron.): man ser af
dette Klædes Behandling (o: den kunst-
færdige sammenlægning af en slidt halsklud),
at du aldeles ikke mangler Kunstflid.
FMøll.1.336. 2) t industri (2.2). Som By-
folk, hvis fornemste Opmærksomhed var
henvendt til Handel og Kunstflid. Ørsf.
VI. 186. smst. II. 66.VI. 60. indenlandsk
Kunstfliå. Approbation. Wil 1815. VSO. 3)
fremstilling af genstande med kunstnerisk
præg, navnlig paa haandarbejdets omraade;
kunsthaandværk , -industri; konkr., om de
fremstillede produkter. Aller.III.407. (iron.:)

ORung.VS.98. trods alt blev „Adelbrand
og Malfred" ikke saa paaskønnet af Læse-
verdenen, at det lønnede sig for Jakob
Knudsen at fortsætte med den Slags gam-
meldansk Kunstflid. HBegtr.JK.214. -fo-
der, et. [1.3] (landhr.) om foderstoffer, der

er fremkommet ved en saadan behandling af
naturlige fodermidler ell. andre materialier,

at disses egenskaber (foderværdi) er under-
gaaet væsentlige ændringer. OrdbS. \\ (1. br.)

d. s. s. Kraftfoder. D&H. jf.: vi færdedes
ude i Livets Travlhed, vi drænede og
kunstfodre de.Hørup.1.105. -fordring,
en. (æstet; nu 1. br.) fordring, der ud fra
principielle (kunstteoretiske) synspunkter stil-

10 les til et kunstnerisk arbejde. De Kunstfor-
dringer, man har at gjøre til Vaudevillen.
Heib. Fros. VI. 55. Goldschm. IV. 339. MO.
-forfaren, adj. [2.i] (nu næppe br.) d. s. s.

-erfaren. LTid. 1737.419. EFont. Atlas.IL
159. -forlag, et. (bogh.) forlag (IL3.2),

der udgiver grafiske værker m. m. Krak.1922.
11.637. -forlosning:, en. [1.3] (med.)
besværlig fødsel, der kun kan finde sted ved
operative indgreb olgn.; kunstig forløsning

20 (jf. Forløsning 2). Kaarsb.Kv.59. -form,
en. (æstet.) maade, hvorpaa en kunstart giver
sig udtryk, ell. hvorpaa et kunstværk frem-
træder. En vanskabt og vanskabende Konst-
form, hvori Naturens skiønne Forhold
fremtræder. Bagges.(MO.). Brandes.X.285.
Med Vikingetiden traadte en ny Kunst-
form ind i Nordens Litteratur ved Siden
af det gamle Heltedigt. Det er Sagaen.
CSFet.Litt.l.3L -forsker, en. (jf. -forsk-

30 ning; æstet). Brandes.VL514. den dan-
ske Kunstforsker (Julius Lange). Schand.
0.11.22. -forskning:, en. (jf. -gransk-
ning; æstet.) kunsthistorisk ell. kunstæstetisk

forskning. MO. (Høyens) Evner til den
historiske Kunstforskning vare store og
sjældne. JLange. III. 213. SaU XIV. 906.

-forskrift, en. [2.i, 5] (jf. -regel; nu
næppe br.). de Kunstforskrifter vi have
for Videnskabens Behandling, at Sand-

40 hederne grundigt maae bevises, klart frem-
stilles, og systematisk forbindes. Ørst.L187.

-forstand, en. (jf. -forstandig, -forstan-

dighed^ forstaaelse af, evne til at vurdere

kunst. Schand.BS.361. man kan ikke be-
brejde Publikum dets Mangel paa Kunst-
forstand. Hvor skulde det have erhver-
vet den.VortHj.13.61. -forstandig, adj.

1) [2.1] (nu næppe br.) d. s. s. -erfaren, de
kunstforstandige (o: de, der er kyndige i

50 skrædderfaget). Ew.(1914).III.282. som den
Naturkyndige paa Traadenes Krydsning i

Spindet, strax kj ender, hvilket kunstfor-

standigt lille Dyr det er, hvis Spind det

er. Kierk.XIII.495. 2) [5] som har kunstfor-

stand. Heib.Fros.IV.293. „hvorfor skal man
. . ikke opmuntre Kunsten og Kunstnerne
— de Stakler, de have jo næppe det tørre

Brød — og saa pynter det Stuen" . . Han
var temmelig oprigtig ved denne Ytring,

60 idetmindste spillede han ikke den Kunst-
forstandige. Davids.KK.463. Blaum.AH.18.
-forstandighed, en. (nu sj.) kunstfor-

stand. Heib.(MO.). vi (har) jo alle Kunst-
forstandighed nok til at stødes, dersom
{)aa Skuepladsen Skuespilleren i Forvand-
ingens Øieblik, naar han skal afkaste For-
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klædningen, maatte løbe ud for at faae
Baandene løste.Kierk.IXM. -forvalter,
en. [6.2] (foræld.) bestyrer af, tilsynsmand
ved et kunstkammer; især om bestyreren af det

1821 ophævede kunstkammer; kunstkammer-
forvalter. Langebek.Lex.K373a. EPont.Atlas.
11.159. -forvant, en. [2.i] {efter ty. kunst-

typograf, der havde lært faget hos et medlem
af bogtrykkernes faglige organisation og der-

efter var bleven anerkendt som udlært og som
medlem af denne, ved Bogtrykkerkonstens
Deposition, naar nogen bliver optaget
iblant Konstforvandternes Tal. Cit.1772.

(CNyrop.Haandv.41). Jørgen Mathias (Go-
diche) forblev ugift, og endnu 1755 var
han Kunstforvandt hos sine Søstersønner,
Brødrene Berlmg.Selmar.(Aarbog f.Bogven-
ner.1924.12). OrdbS. CP -frembringelise,
en. kunstfrembringen; konkr.: kunstprodukt,

-værk. VSO. SaUXXV.785. O -frem-
bringen, en. (1. br.) kunstnerisk produk-
tion eU. produktivitet. Bagger.II.503. Hvilke
KUder tyede (Holberg) til under . . den
senere, roligere Kunstfrembringen (Bran-
des.Holberg.(1884).195:FToåvL}Ltivitet).Bran-

des.L108. -fri, adj. [1(3), 6] (jf. -dannet,
-løs; nu 1. br., jf.: „sjeld." Levin.) naturlig;

ukunstlet, (en) Schweitzer . . hvis aabne,
redelige Ansigt og konstfrie Væsen al-

deles indtog mig. Bagges.DV.IX.106. den
kunstfri, trohjærtige Sagastil. Grundtv.FS.
II.6. VSO. MO. -frng:t, en. [I.3] (nu
næppe br.) efterligning i sukker, marcipan
olgn. af frugt; sukker-, marcipanfigur i

frugtform. OeconH.(l 784).III.306. GJ -fuld,
adj. [1(3), 5] som vidner om megen kunstfær-
dighed ell. (nu især) kunstnerisk evne ; kunst-

færdig; kunstig. Maskiner, som tit udføre
de kunstfuldeste Arbeider. J0rs<.l.ijf5. (de
norske skjaldes) Poesie . . var ulige mere
konstfuld, end Yo\kQYisQines.Molb.DaF.64.
(versene) kan blive overlæssede, mere kun-
stige end \Lunstivld.Q.Rimest.FraStucken-
berg tilSeedorf.I.(1922).24. -fyrværker,
en. [2.1] person, som fremstiller ell. afbræn-
der kunstfyrværkeri. MO. MinT.1908.B.346.
-fyrværkeri, et. [2.i] (jf. -ild; fagl.) om
(erhvervsmæssig, fagmæssig) fremstilling ell.

afbrænding af fyrværkeri (især ved festlig-

heder olgn.); ogs. om de fremstillede fyrvær-
kerisager. MO. OpfB.^y.582. TelefB.1929.
sp.3766. O -fælle, en. [2.i, 6] (jf. -bro-
der, -forvant 1, -søster, -ven 2). Cit.1871.
(Oversk.DS.VII.610). JPJac.I1.187. Hen-
des (9 : en malerindes) Billeder ligner. Det
vil være en væsentlig Fejl og Fare i hendes
yngre Kunstfællers Øjne. DagNyh.^fi 1911.
A.l.sp.5. -færdig:, adj. [konsd'før'di] {sv.

konstfårdig; endnu ikke i VSO.(1820); fra
ty. kunstfertig; til Kunst l(i), 2(i); jf. -fær-
dig 2.2) 1) (nu 1. br.) øvet, dygtig i en kunst;
haandværksmæssigt ell. kunstnerisk dygtig.
*Var jeg kunstfærdig, var jeg Maler. Winth.

III.207. en kunstfærdig Organist legte
for dem paa Orgelet. JPJac.1.284. S&B.
D&H. 2) {endnu ikke i S&B.) som er ud-
ført med, vidner om dygtighed ell. færdighed;
sindrig; ogs.: kompliceret. Der var aarhun-
dredgamle Brudeskjorter, Brystsmækker
og „Hængklæder", kunstfærdigt overbro-
derede med „B.eåehostmg'*.Pont.Muld.264.
(kærsangerens) ikke særlig kunstfærdige

10 Rede. Frem.JjN.400. det senere traditio-

nelle Tolvtalv har aldrig existeret i Vir-
keligheden, og kan kun faas ud ved meget
kunstfærdige Regninger. ThAMuller.Palæ-
stina.(1912).39. -færoig-hed, en. [konsd-
'fBr'di|he-'o] 1) {dannet til -færdig 1 ell.

niaaske opr. smsat. af Kunst og Færdighed
['konsd,fBrdi|he-'5], jf. ty. konstfertigkeit)
dygtighed, færdighed paa et ell. andet om-
raade; nu især i forb. m. med: med behæn-

20 dighed, sindrighed, fingerfærdighed, (den
lægestuderendes) videnskabeligeUddannelse
sørges der for; men ikke altid sørges der
for at skaffe ham Kunstfærdighed ; det vil

sige: hans cliniske Dannelse . . forsømmes
flere Steder, eller erholdes kun overfla-
disk. J!V^t/eH^z/^æa.7.fi8^5;.4^5. det fine .

.

Straa, som hendes Fingre forstode at snoe
med en overordentlig Kunstfærdighed.
Holst.UH.95. Brandes.III.178. (nu sj.) om

30 kunstnerisk evne : Hun var Skuespillerinde
. . yndet for hendes Kunstfærdighed.-BZic^.
IV.145. JPJac.I.185.

\\ f i fit (kelternes)

Konstfærdigheder vare faae: Harpespil,
Skibsbyggerie og Vaabens Forfærdigelse.
Blich.(1920).1.5. 2) CO til -færdig 2 (om
ting ell. forhold) : det at være udført ell. ind-

rettet paa en sindrig, kompliceret maade.
-følelse, en. (nu 1. br.) kunstsans. Birck-
ner.(Rahb.LB.1.448). Germanernes Kunst-

40 følelse brød omsider frem, fik Udtryk i

en egen StU. Fra NationalmuseetsArbejds-
mark. 1929. 36. -føleri, et. (jf. -elskeri,

-følelse; nu næppe br.) nedsæt.: overdreven
begejstring for kunst. VSO. -gang, en.

[6.1] (bjergv.) mekanisme, der overfører kunst-

hjulets kraft til pumpeværket. OpfB.^111.95,
-g^artner, en. [2.i] (jf. -have; nu 1. br.)

gartner, der anlægger og vedligeholder blom-
ster-, lysthaver; anlægsgartner. Konstgært-

50 ner. JBaden.DaLat.303. En Kunstgartner
havde nok haft Skoven under Behand-
ling, saaat den havde faaet et parklig-
nende Våseenåe. Drachm.T.106. -gart-
neri, et. (nu 1. br.) virksomhed som kunst-

gartner. Aller.III.407. -gave, en. [l.s] (nu
næppe br.) evne, færdighed, erhvervet ved
øvelse (mods. Natur-anlæg, -gave^. Blid-

heden (er) ikke altid . . den Lærdes Na-
turgave og (kan) vanskelig hos ham . .

60 . . blive 'Konstg2ive. Mall.G.45. -^eni, et.

{jf. ty. kunstgenie; sj.) kunstnersnilde. Hjæl-
peO.241. -genstand, en. (jf.-ssig 1, -varej
kunstnerisk udført genstand; kunstværk; nu
især: kunstindustriel frembringelse. Heib.
Pros.II.33L Sal.XI.82. TelefB.1929.sp.4246.

\\jf. Kunst 1.3: Endelig er der (i tørvemo-

1
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8erne) en utroligMængde Kunstgjenstande,
hvorved jeg her mener Gjenstande af al

Art, tildannede ved Menneskehaand eller

hidbragte ved Menneskehaand.JapSfeews^r.
T.6. -gipner, en. [2.i, 5] person, der afstøber
og forhandler kunstgenstande i gips. Bergs.

FM.21. NatTid.''iiul912.M.2.8p.l. f -glo-
ise, en. [2.i] fagudtryk; kunstord; terminus
technicus. Moth.K288. Holh.NF.1.229. sa.

Ep.IV.400. -gransker, en.(nu8j.)d.s.8.
-forsker. VSO. HCAnd.IIL268. MO.
-granskning, en. (nu sj.) d. s. s. -forsk-

ning. Rahb.(ySO.). MO. -greb, et. (f
-grib. Langebek.SA.8. LTid.1745.439). flt.

d. s. ell. t -e (Mossin.Term.6). (jf. ty. kunst-
griff) 1) [2.1] t greb, tag, som er nødvendigt
ved udøvelsen af en kunst; ogs. (i flt.) om

i indbegrebet af de færdigheder, der hører med
til udøvelsen af en kunst ell. et haandværk.
vAph.(1759). Fleischer.B.384. vee den Lær-
ling, som mere giver Agt paa dette Fjas,

r end paa de Kunstgreb og Færdigheder,
som nøre til hans Kunst eller Haandværk!
Hallager.65. VSO. MO. 2) (if. Kunst 4;
kneb; trick; finesse(r); ogs. (i flt): list; ræn-
ker, den Romerske Geistligheds Subtilite-

ter og Konstgreeb. Holb.Kh.l012. Det var
et diplomatisk Kunstgreb for at slippe for

at gjøre en ny Hoveri-Reise til Kjøben-
}i3ivn.Heib.Poet.V11.125. *Lidt da nyttede
Dig, o Spuriusl alle de Kunstgreb,

|
Som

i Capua hist Fegterskolen opfandt. S^oZs^.

11.155. Ophold dig ikke hos en Sangerske,
at du ikke skal fanges ved hendes Kunst-
greb (Chr.YI: håndteringer^. /Sir.P.4. Ved
forskellige Kunstgreb kan Mønstrene (i

marmorpapir) varieres i det uendelige.
BibliotH.^396. -gren, en. [2.i, 5] (nu 1. br.)

afgrænset omraade inden for teknik ell. (især)

kunst; kunstart, -branche, -fag. Tegning,
Malerie, Billedhuggerie, Arehitectur, Kob-
berstikning, Medailleurkunsten og andre
dertil nærmest grændsende Kunstgrene.
Fund.'Vil814.§2. Hauch.VI. 308. D&H.
-gær, en. [1.8] mæsk (til alkoholfabri-
kation), fremstillet af malt olgn., der er i

kraftig gæring. Brændeviinsbr.253. MentzO.
Pl.269. -gødning, en. [l.s] gødning, der
er blevet underkastet en vis behandling (mods.
Staldgødningj; dels f: blandingsgødning.
VSO. dels (landbr.) : handelsgødning. Landm
B.I.547. Hage.'910. -haandværk, et.

Oy. -arbejde, -industri^ haandværksmæssig
fremstilling af (brugs)genstande med kunst-
nerisk præg; konkr., om de fremstillede gen-
stande, den græske Stil i Arkitektur, Kunst-
haandværk og Ornamentik. JLange.Bastien
Lepage.(1889).130. uden at Haandværke-
ren tillige er Kunstner . . bliver hans Ar-
bejde ikke Kunsthaandværk. VortEj.IV2.
104. det ældste bevarede Stykke Kunst-
haandværk af Hvalrostand . . er et lille

engelsk Krucifiks. FraNationalmuseetsAr-
bejdsmark.1929.61. -liaandværker, en.

(jf. -haandværk samt -arbejderj. Brandes.
lR.216. Karl Gustaf (lod) Rummene (paa

Stockholms slot) smykke af indkaldte fran-
ske Kunstnere . . og Kunsthaandværkere.
EHannover.SvK.16. CP -hal, en. (hal, sal

i) bygning, hvor kunstværker er udstillet.

*snart paa Moderstadens Grund
|
Din

Kunsthal (o: Thorvaldsens museum) høit
vil stande. Heib.Foet. VIII.356. DagNyh.^*h
1905.2.sp.2. -handel, en. køb og salg af
kunstfærdige ting, kuriositeter ell. (nu Icun)

io kunst (kunstgenstande, -værker); ogs.: sted

(butik, forretning), hvor saadan virksomhed
drives. VSO. MO. Tilsk.1927.1.411. -hand-
ler, en. person, som driver kunsthandel.

LTid.1735.24. VSO. Det Billede var egent-
lig dyrere, end han kunde være det be-
kjendt; han havde kjøbt det i Miinchen
hos en Kunsthandler. Tops.II.98. Drachm.
F.11.57. -have, en. [l.s] (jf. -gartner;
nu næppe br.) kunstfærdigt, efter havekun-

20 stens regler, anlagt have. Funke.(1801).II.
272. MO. -historie, en. (jf. -forskning,
-granskning^ studium og fremstilling af
kunstens historie; ogs.: bog, som behandler
dette emne. Seib.Pros.II.348. JLange.(Bran-
des. XIV. 417). VKuhr. Æsthetisk Opleven.

(1927).136. -historiker, en. (jf. -historie

samt -forsker, -granskerj. Schand.VV.297.
Biogr.Eaandleks.IIl.(1926).678. -histo-
risk, adj. til -historie, kunsthistoriske

30 Værker. Schand.VV.297. Biogr.IIaandleks.

III.(1926).678. -hjnl, et. [6.i] (bjergv.)

større vandhjul (overfaidshjul), der driver

et pumpeværk olgn. VSO. OpfB.^III.94.
-hjælp, en. [1.3] kunstig indgriben; kun-
stige midler, jf. Oehl.XII.156. || nu kun (med.)
om hjælp fra lægens side (især ved fødsler).

LeopMeyer.S.172. jf. MøllE.111.96. -hon-
ning, en. [1.3] Y honninglignende produkt,
fremstillet af glykosesirup olgn. Eage.*882.

40 knnstig, adj. ['konsdi] (tidligere ofte

skrevet konstig. Éolb.UEE.1.5. (flt.:) kon-
stige. Eøysg.AG.198. Beiser.V.207. Grundtv.
BrS.154. MO. OBloch.D.U.224. jf. kånstig.
Gravl.Voksebro.(1923).8 samt OrdbS.(sjæll)).

intk. -t ell. (nu ikke i skriftspr.) d. s. (EPont.
Men.II.249. Kværnd. Feilb.); adv. -t ell. (nu
1. br. i skriftspr.) d. s. (FrEorn. PM. 130.
Eøysg.S.13. Eauch.V11.225. LeopMeyer.S.
263) ell. (t) -en (LTid.l727.100.1741.777.

50 Eøysg.S.19. Skuesp.VI.92. VSO. MO. IMos.
4.22.(Chr.VI afvig.)), (glda. kunstig, kon-
stig, fsv. konstogher; fra mnt. kunstich;
til Kunst; jf. kunstelig)

1) (jf. Kunst 1.1 og 2.i; nu sj.) især om
person: kunstfærdig; dygtig; kyndig.
De gamle Ægypter, som havde kunstige
Pottemagere, vidste at handteere Leeret
saaledis, at de deraf kunde forferdige des-
lige Ksir.LTid.1725.93. *Hvor Farver mæn-

60 ge sig, og konstig Bie
|
Af Blomstret suer

ud sin søde Saft. JSneed.I.340. (han) havde
af en kunstig Smed ladet hende hamre det
skiønneste Harnisk. 0ehl.ØS.221. Grundtv.
BrS.154. En kunstig Snedker. VSO. *Nis-
sen han var en kunstig Mand,

|
elleve

Kunster kunde han. Krist.BRL.639. især

XI. Rentrykt "/e 1929 49
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ved ord som Mester: EPont.Atlas.II.242.
Dædalus, en kunstig Bygmester. Clitau.PT.

10. *Han tingede kunstige Mestere, | De
skulde den Kirke rejse. PMøll.1.17. jf. : den
fierde Søn blev oplært saaledes, at han
blev den kunstigste Mestertyv.MWinther.
Da. Folkeeventyr. (1823). 69. talem. (dial.)

:

Daglig Øvelse gør kunstige Mestre.Halleby.
241. (jf. Mau.6440.12146). || i forh. m. præp.,

der angiver det omraade, hvorpaa man læg-

ger dygtighed for dagen. De have og Fyr-
verker, som de ere heel kunstige paa, og
holdes det hver fuld Maane. Pflug.I)P.549.
Indvaanerne i dette Land ere kunstige i

at støbe Guld og veve Tapeter, smst.1148.

VSO.
II
om maaden, hvorpaa et arbejde ud-

føres. *(han) snart det bøisom Træ med
konstig Kniv tilsniåder. Bull.(Rahb.LB.I.
561). De trende Ædelstene (havde de) paa
en konstig og sindrig Maade sat udi Hiel-
mene. Oehl.XXX.6. *Odin skar (runer) med
kunstig Haand. Grundtv.PS.1.282. *Lottes
Finger konstig og let

|
(skal) Brodere Fi-

gurer. Heib.Poet.VIII.335. jf.bet.4:: de
skulle gjøre Livkjortlen af Guld, blaat Ul-
dent og Purpur . . med kunstig (Chr.VI:
konstigj G\ermiig. 2Mos.28.6. smst.35.33.

\\sotnadv.: efter kunstens regler; kunst-
færdigt; især som udtr. for^ at noget er

fremstillet med dygtighed, fingerfærdighed.
Hvorledes Jord-Eyendomme beleyligen
og kunstigen kand deeles. LTid.1727.100.
(bicellerne) ere saa konstigen giorte, som
Labyrinthen. Clitau.PT. 130. Thubalcain,
som kunstigen (Chr.VI afvig.) gjorde alle-

haande skarpt Kobber- og Jern-Tøj. iMos.
4.22.

2) (jf. Kunst 4; nu næppe br.) klog; li-

stig; snedig; rænkefuld. *Niels Ebbe-
søn, du est en kunstig Mand. DFU.nr.29.7.

*Hun selv er kunstig nok til Ret at giøre
^Kxoget.Falst.Ovid.37. Tullin.II.239. \\ om
svar, paafund olgn. Holb.UHH.IIl.S. Kun-
stige Udflugter. VSO. *hans Moder, Fru
Grevinden . . | Som, intrigant foruden og
forinden,

|
Paa hvert et Spørgsmaal gav

et konstigt Svair.PalM.(1909).I.63. MO.
||

som adv. *Lad en anden . .
|
Konstigen

forvirre Trætten. Clitau.PT.55. Skuesp. VI.
9^'

li (jf- Kunst 4.2j t trolddomskyndig.
Det er underligt, at en Kone, der var saa
konstig, at hun kunde skabe sig til en
Ulv, gick om af Armod at selge Peber-
Nødder. Holb.UHH.1.5.

3) (jf. bet. 1 og 4=; dagl., især dial.) som
morer ell. forbavser en ; morsom; snurrig;
løjerlig. Kierligheden pleier ellers at
giøre Folk konstige; men det er De ikke.
Skuesp. VIII.334. Goldschm.I.410. det gamle
Israel, saadant et lille kunstigt Folk, et
Guds Dæggelam. JakKnu.G.lO. en kun-
stig Fyr.D&H. jf. Kværnd. Feilb. \\om ting,

forhold: mærkelig; sær; underlig. Holb.
Er.II.3. *Det var et grumme kunstigt Syn.
GTundtv.PS.II.33. Her (i avisen) staar det
om Søren Jensens So I Ogsaa ganske gran-

giveligt. Det var da kunstigt I Skjoldb.KH.
91. Han arbejdede en Tid for Købmand
Frederiksen . . Der kom han fra paa en
kunstig Maade. Thuborg.Brødre.(1923).31.
Feilb. Kværnd. OrdbS.(sjæll.).

4) (jf. bet. 1 ; nu næsten kun arkais. ell.

bibl.) udført, fremstillet med kunst; kunst-
færdig; sindrig. Moth.K289. det præg-
tige, konstige, og overalt saa berømte Ura-

10 nieborg. Mall.SgIl.602. hans kunstige Skib,
som kunde gaae paa det vilde Hav.^wwd^v.
Snorre.I.ll. (de) udskære River, Skeer og
allehaande kunstige Ting i Træ. Hauch.
11.23. Et konstigt Arbejde. MO. D&H.

||

om resultatet af aandeligt arbejde, de ud-
søgte konstige sange. Sir. 44.6 (Chr.VI).
Hanne har faaet en Sangforening i Stand,
hvor, foruden kunstigere Sager, ogsaa
Morgensangene . . har været at høre. Cit.

20 1840.(Grundtv.B.II.329). \\ om indviklet, sær,

kunstlet tankegang ell. udtryksmaade. *De
vises kunstige Hjærnespind

| Nedfejes som
Spindelvæve. Grundtv.SS.IV.375. Visd.S.S
(Chr.VI afvig.).

5) (jf. Kunst 1.b) som skyldes menneskelig
virksomhed, indgriben; frembragt, til-

vejebragt, opstaaet ved kunst; ogs.: som
kun kan bringes i stand ell. foregaa ved men-
neskelig hjælp (mods. naturlig); især: som

30 frembringes , bringes i stand for at erstatte

ell. afhjælpe mangler af noget tilsvarende
naturligt (jf. eftergjort (u. eftergøre 2.3),

falsk (II.3.2), forloren (3), uægtej. I er al-

drig smuckere end naar I icke er snøred
. . Der er en konstig, men her er en na-
turlig Skiøjih.eå.Holb.Tyb.III.2. visse Men-
nesker . . ere i de Griller . . at man ved
tilsatte konstige Vinger kand svinge sig
op udi Luften paa samme Maade, som

40 Fugle ved deres naturlige Vinger sa.Ep.
V.43. Vi forandre ikke vor Natur, fordi
vi indlemmes i de konstige Selskaber, som
vi kalde StSiter.Schytte.IB.V.22. Et Blom-
sterbord, fuldt af Vaarens første Frem-
bringelser, der vare udsprungne i et kun-
stigt Foraar. CBernh.I.143. udrette noget
ved konstige Midler. MO. D&H. || i faste

forb. (hvoraf kun de vigtigste er medtaget).
kunstige blomster, om efterligninger i

50 tøj, papir olgn. VareL.(1807).I.113. Blom-
sterne vilde paa Gjærdet dog fryder

|
mér

end de kunstige tidt. Kaalund.7. SaUIII.
463. jf.: *i Eders Haar ..

|
Jeg kunstige

Roser fletter. Hrz.D.1.154. kunstig gane,
(især tandl.) plade af kautsjuk olgn., der
kan dække den egentlige gane (og bære kun-
stige tænder). Jesp.Fon.209/f. kunstigt
haar, (nu 1. br.) fletning af afredt haar
olgn., der kan dække tilstedeværende haar-

60 mangler; forlorent haar; ogs.: paryk. Hjæl-
peO. kunstig havn, se Havn 1. kun-
stig horisont, se Horisont l.i. kunstig
igle, (med.) et slags blodsugningsapparat.
Kirurglnstr.29. kunstig is, se Is l.i. de
kunstige kopper, se Kopper, kunstigt
lem, kunstige lemmer (arm, ben, fod,
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haand). VSO. MO, Panum.417. kunstigt
lys, lampelys, gas, elektrisk lys osv. (mods.

sollys, dagslys). Ved kunstigt Lys er det

vist ikke let at skjelne Plet fra Sølv.Schand.

VV.238. OpfB.UII.440. jf.: Kunstig Be-
lysmng.sm8t.484. kunstigt læder, (fagl.)

kunstlæder. PapirL.246. kunstig (kyl-
linge)moder, se Kyllingemoder, Moder,
kunstig silke, (1. br.) kunstsilke. OpfB."*

11.95. kunstigt smør, (1. br.) margarine; lo

kunstsmør. Feilb. kunstige sten, kunst-

sten (1) . OpfB.UI.401 . kunstig tand, især

i ilt., om tænder af ben, porcelæn olgn., der

indsættes (med stifter, paa broer, paa gane)
i st. f. naturlige, der er gaaet tabt; forlorne

tænder; ofte: gebis (2). V'S0.VIL4?(u. Tand-
sætning^. ArnMøll.Sundhedsl.30. — knyttet

tilvbs.; /æ.; kunstigt aandedræt ("e/^er-

ligning af aandedrætsbevægelserne paa per-

soner, hvis aandedræt er standset (ved druk- 20

ning, kvælning osv.). Panum.417), betrugt-
ning (LandbO.III.246), bestøvning (se

Bestøvning^, ernæring (dels: tilførsel af
ernæring ad anden vej end gennem munden
(fx. ved indsprøjtning i blodet); dels (og især)

om opfiaskning af spædbørn. SaVXIV.914),
forløsning (jf. u. Forløsning 2 samt
Kunstforløsning), rugning (udrugning (af
kyllinger) ved rugemaskine olgn. Sal.^XII.

139), (ud)klækning (LandbO.IV.669). ^
|l overf.: som frembringes vilkaarligt, med
forsæt; som ikke svarer til de virkelige for-

hold; unaturlig, kunstig Pris fo ; opskruet

pris). D&H. Dog fandt der i den første

Del af Aarhundredet ligesom i tidligere

Tid en ikke ubetydelig „kunstig" Udvan-
dring Sted i Form af Deportation af For-
brydere og Folk, der af politiske Grunde
fandtes besværlige. AdJensen&MKoefoed.
Befolkningsforholdene i det 19.Aarh.(1919). 40

21. Skuespillerinden hostede med en kun-
stig iLoste. IJohans.J.242. || som adv. Kan
Barnet ikke faa Bryst . . maa det ernæres
kunstig. LeopMeyer.S.263.
K.nnstig-hed, en. (1. br. i rigsspr.) det

at være kmistig. Moth.K289. VSO. især:

1) til kunstig 1 og ^: det at være kunstfær-
dig; ogs.: det at være kunstfærdig udført.
Arbeidets Konstighed. MO. \\ kunst; kunst-
stykke, men bejtsel — retteligen — det er 50

en Kunstighed. JPJac.1.57. Det var mage-
løst at se, hvor han kunde handle en Økse I

Han var snild, han havde lagt Mærke til

mangfoldige Kunstigheder der hvor han
havde været.JVJens.NH.128. \\ kunstlethed;
unaturlighed, en forviklet og overdreven
Konstighed, som . . vil erhverve Konst-
neren Beundring. Engelst.Nat.108. begges
Øjne var blanke af Taarer. Men straks
smilte de forceret og viste hinanden hvert 60

lille yndigt Syn, der foer forbi. Saadan
kom der en urimelig Kunstighed over
dem. AaBrodersen.Frandsen.(1923).53. 2) til

kunstig 2 0^ 3; især i flt., om forstillelse,

skabagtig optræden olgn.; ogs.: kneb; trick.

Line og jeg, vi hittede paa alle Slags

Kunstigheder for at faa hinanden i Tale.
Schand.F.530. Han kom næmt og simpelt
til lykken, Stendal ; hans første kærlighed
var en kvinde uden kunstigheder. Hjortø.
K.8.

t Kunst-ild, en. [1.8] d. s. s. -fyrvær-
keri. Langebek.Lex.K373c. LTid.1725.448.
MilConv.IV.415. -industri, en. (jf. -ar-

bejde, -haandværk^ industriel fremstilling

af brugsgenstande med kunstnerisk præg.
B. Bucher: Kunstindustrien og dens vig-
tigste Frembringelser . . ved A. Andre-
sen. ('6o9'<i7eZ.i87'5>. den japanske Kunst-
industri. Brandes.VIL 121. OpfB.'IL 405.
uegl.: Sproglig Kunstindustri har i mine
Øjne mindre Yærd. LBruun.(Eimest.DF.
81). II

hertil bl. a. Kunstindustri-museum (Opf
B.^ VIII. 10. Det danske Kunstindustri-
museum stiftes 30. April (1890).Krak.Tids-
tavler.1923.60), -skole (Sal.XI.96). CP -in-
dustriel, adj.Om Kunstindustri og kunst-
industrielle M:useer. CNyrop.(bogtitel.l877).
kunstindustrielle Arbejder. Tidsskr.f.Kunst-
industri.1890.20. -kabinet, et. [6.2] (jf.
Kabinet 4; foræld.) d. s. s. -kammer. Bag-
ges.L.I.vii. HCAnd.V.120. Rariteter i et

Kunstcabinet. Kierk.I.154. Sal.X.36. -ka-
lender, en. (især om udenl. forhold) pe-
riodisk (aarligt) udkommende fortegnelse

over ell. meddelelser om maler- og billedhug-

gerkunst. SaVXIV.903. -kammer, et.

[6.2] (jf. -kabinet, -museum; foræld.) rum,
kammer (3), hvor kuriositeter og kunstgen-
stande olgn. opbevares; samling, mindre mu-
seum, bestaaende af kunstgenstande, mønter,
rariteter, oldsager m. m.; især om de danske
kongers kunst- og naturaliesamling (ca. 1650-
1821). Holb.DNB.188.191. det i Kiøben-
hafn fødde Monstrum . . som i Spiritus
paa Konstkammeret er hensat. Klevenf.BJ.
84. det Kongelige Kunst- og Naturalie-
Ka.mmer.EPont.Atlas.II.158. Ærten kom
paa Kunstkamret, hvor den endnu er at

see.HCAnd.V.28. Aarb.1921.147ff. || overf.

I de inderste Deele af den Jord, som vi
daglig med vore Fødder betræde, findes
ret Naturens Kunst- og Raritet-Kammer,
skiønt det er temmelig mørkt og forbor-
gen. ÆJiZsc/2.Zon/.^^ 7. Man har betegnet
disse Kosmografier, hvis egentlige Tids-
alder er 16de og 17de Aarh., som litterære

Kunstkamre, hvor Datiden kritikløst og
under mange Fejltagelser nedlagde sin

hele geografiske Viden. Steensby. Geogr.
96. -kammer-forvalter, en. (for-

æld.) kunstforvalter. OpfB.WII.378. J. C.
Spengler, den sidste Kunstkammerfor-
valter (f 1839).FraNationalmuseetsArbejds-
mark.1929.8. -Kender, en. person, som har
et (paa selvsyn grundet) særlig godt kendskab
til kunst (jf. -historiker, -samler^. Denne
store Konstkjender (0: Winckelmann).Vid
Sel8kSkr.Il.288. en af de rigtige Kunst-
kjendere sagde, at de vare malede af en
Mesterhaand. IICAnd. VI.179. han (lod) sig
ogsaa undertiden forlede til at give Kunst-

49"



776 Knnstkenderi knnstle 776

kjenderen . . der befandt sig i hans Sam-
ling nogle gamle Malerier af unævnte ita-

lienske Malere, og disse fremhævede han
som sande ^uyeler. David8.KK.463. Emma
Kraft.Eegn ogSol8kin.(1895).13. -kenderi,
et. (nu 1. br.; nedsæt.) virksomhed ell. optræ-

den som kunstkender. Kunsten (har) altid

meer eller mindre . . Raisonnementets og
Kunstkjenderiets Overfladiskhed i Følge.

(nu 1. br.) nedsæt: anvende for stor møje
og kunst paa et arbejde; arbejde paa en
alt for kunstig maade, saaledes at re-

sultatet bliver for pynteligt ell. unaturligt.
*Hos Landsby-Degne man hør endnu
gamle Skryden (o: fordi Jupiter havde
forvandlet et æsel til en degn). \ Den For-
skiæl gives kun, skiønt Røsten samme er,

|

At disse Kunstler meer og tremulanter
Heib. Pros. VI. 298. BiogrLex. VIII. 257. lo skiær. Holb. Metam. 49. *Alting kommer
-kenderisk, adj. (jf. -kenåen; sj.; ned-
sæt.) adj. til -kender. Componisten . . er
vandt til at blive . . nedrevet af det ærede
danske Kunstkjenderiske Fuhlieum.Weyse.
(Ing.Br.364). -klinker, en. [2.i] (jf. I.

Klinker 2; fagl.) haandværker, som klinker

porcelæn, kunstgenstande olgn. NatTid.^/u
1912. M. Till.l.sp.2. TelefB.1929. 8p.4249.
klinkeri, et. [2.i] (fagl.) en kunstklin

luktud fra Naturen
|
Af Mandens Aand

paa Tavlen. Saadan maa
|
Det være, siger

han; thi denne Kunstlen fordærver Kun-
sten. OeR F.48. (landskabsmaleren) træder
halvandet Skridt tilbage, lægger kælent
Hovedet paa Skulderen af sig selv — og
kunstler videre. Pol."/el928.11.8p.3. \\ især i

forb. m. præp. m e d
, p a a ell. ved, som udtr.

for alt for stor iver efter at forbedre ell æn-
kers virksomhed ell. værksted. TelefB.1927. 20 dre paa („pille ved'^) noget. Hvis (jøderne)
sp.3812. -komedie, en. [2.i] {som gen-
givelse af ital. commedia dell' arte, egl.

„haandværkskomedie"
, fordi rollerne udførtes

af fagskuespillere; sj.) den fra 16. aarh.
kendte italienske komedieform: maskekomedie.
Meisling.DE.in. Nystrøm. ForlysteIser iFr.
YTsTid.I.(1910).111.115. -kors, et. [6.i]

(foræld.) d. s. s. -kryds. ForklTømrere.139.
-kritik, en. (jf. -dom;. Eeib.Pros.IV.35.

havde antaget Calippi Cyclum uden at
konstle paa den ved at tillegge de 8 Aar,
havde alting gaaet hedie. Ilolb.Kh.l028.
*At kunstle paa et Uhr, er altid farligt.

Ew.(1914)JI.211. ere de fleste Texter (o:

til prækener) da virkelig af den Beskaffen-
hed, at vi behøve at konstle med dem for
at finde Anledning til at advare mod Fræk-
hed? iW^ws<.-fiZ/S.2.i4^. en Mangel der stun-

GlWilkens.Æst.xii. SaUXIV.905. -kri- 30 dom træffes endog der hvor man kunst-
tiker, en. (jf. -dommer;. Beib.Pros.II.
264. JVJens.LB.43. -kritisk, adj. til

-kritik. Blaum.AB.18. -kryds, et. [6.i]

(jf. -kors samt I. Kryds 2.1 ; bjergv., for-
æld.) korsformet maskindel i ældre pumpe-
værker, der kan forandre bevægelsens ret-

ning, især fra vandret (fra kunsthjulet) til

lodret (til pumperne). SaUXlV.920. -kry-
stal, en, et. [1.3] (nu næppe br.) krystal-

ler allermeest med Agerbruget.CAMoMrier.
Brød.(1821).37. ENClaus. Ref. 119. MO.
(der) er kunstlet noget ved (ordet) aaldær
(i haandskriftet). De medJydskeLov beslæg-

tede Stadsretter. (1855). 115. kunstle paa
smagen, (nu næppe br.) ikke handle i over-

ensstemmelse med den gode smags fordringer;
henfalde til smagløsheder, (præsten havde)
Uordentlig, hastig Udmæle og derfor ufor-

glas (i modsætn. til naturlig ell. ægte krystal, 40 staaelig. Kunstler lidt paa Smagen. Luocd
bjergkrysta 1) . vAph.Chym.11.246. -kyndig,
adj. [2.1, 5] kunstforsiandig (2). VSO. Sibb.

Aa.1.77. e. br. -kær, adj. [2.i, 5] (jf. -el-

skende, -elsker; nu næppe br.) som elsker,

interesserer sig for de skønne kunster og vi-

denskaber. Moth.K289. de stolte Levnin-
ger af Parthenon (er) bortførte af konst-
kiære FribytteTe.Grundtv.E V.1.318. -laas,
en. [2.1] {jf. SV. konstlås, ty. kunstschloss;
sj.) kunstfærdig laas, der kun kan aabnes, 50 lig lede af Guds Aand. Cit.l813.(Grundtv.

Dagb.1.422. JSneed.III.68.
|| f(jf dog bet.2)

m. obj. de ere vel faae, som ikke indsee,
hvor meget lættere det er, at kunstle og
mestre en Bygning til større Fuldkom-
menhed, end at bryde lisen, som man
siger, eller at lægge Grunden, ja at føre
Hoved-Bygningen i Veiret. LTid.1747.400.

II
i videre anv.: være, te sig unaturlig.

De vil ikke konstle, men lade Dem barn-

naar man kender hemmeligheden; især: kom
binationslaas. OpfB.^VIII.524.
kunstle, v. ['konsdla] (tidligere ogs.

skrevet konstle. Eolb.Kh.492.1028. JSneed.
III.68. Eøysg.S.62. ENClaus.Ref.119.
MO.). -ede. vbs. (sj.) -mg (VSO.),jf. Knnst-
leri. {næppe før 1700; sv. konstla; efter ty.

kiinsteln; til Kunst; sml. Kunstler samt
for-, fremkunstle; nu især i perf. part, se

bet. 2)
t) anvende møje og kunst for at

frembringe ell. (især) forbedre noget.
l.i) t i egi. bet. (lapperne) vide at forfer-
dige gode Huusgeraad, og at kunstle
paa alle slags instrumenter til deres Jagt,
Fuglefang og Fiskerie. LTid.1727.651. 1 .2)

B.1.188). jf. D&E. (sj.) re/l.: Se på folks
ansigter . . hvor forpinte de er, når de
ikke kunstler sig op med hyl og vittig-

heder. Svedstrup.EG.lI.356.

2) part. kunstlet som adj.: udført, frem-
bragt paa alt for kunstig maade, med alt

for kunstige midler (jf. ukunstlet;. vAph.
(1764). Disse Retter ere alt for fine og
kunstlede. VSO. \\ især om optræden, ud-

60 tryksmaade (stil), kunstnerisk fremstilling:

overdreven; affekteret; raffineret;
skruet; søgt; unaturlig, om endskiønt
nogle Steder i den sidste kunde synes, at

være for meget konstlede, eller alt for

tvungne, saa ere dog dette Verses Fuld-
kommenheder langt flere end dets Ufuld-
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kommenhedeT.LTid.1745.687. konstlet For-
svar for Evangeliernes FsibleT. Horreb.II.

309. I har hastig lært dette konstlede Hof-
spT0g.Sander.NEbb.44. befængt af nutidens
vanart og kunstlede torhold. NMPet.Afh.

III. 32. Brandes.LV.410. (en dame) med
klare, tomme Øjne, og nervøs, en Smule
kunstlet Mimikog Gestikulation.-SvLa.iSZ>J.

t Kanstier, en. {efter ty. kiinstler,

af,, af kiinsteln; jf. Kunster, Kunstner) lo

mester; kunstner {\). behændige Kunst-
lere , som (af rav) have forferdiget ad-

skillige Konst-Stykker.LTi(?.i755.7i. smst.

1724.299.1725.503.
Knnistleri, et. (if. Kunstner! 2) vbs.

ii7 kunstle 1.2, om affekteret, unaturlig
optræden ell. (især) skruet, søgt ud-
tryksmaade, spidsfindig tankegang.
Rahb.Tilsk.I.128. Armene simpelt natur-
lig ved Siderne . . uden Tvang og Konst- 20

]ene.Bandsek.(1801).12. Naturvidenskaben
(vil bekæmpe) Hang til Spidsfindighed og
Kunst\eri.Ørst.II.91. Der er heri en Kunst,
som er bleven til Kunstleri. ^ran^ies. FJJ.

220. De Vers, der findes i de irske Sa-
gaer eller udenfor, kan have lyrisk Patos
og smukke Naturstemninger, men for hyp-
pig kvæles Poesien af skolemæssige Kunst-
lerier. NMøll. VLitt.II.83.

GJ Kunst-liv, et. om liv, virksomheds
paa kunstens omraade, især saaledes som det

udfolder sig inden for de enkelte nationer ell.

i de enkelte tidsaldre. Sal.XI.86. Rode.R.
106. komme vort Kunstliv til Hjælp. Tilsk.

1929.1.132. -lov, en. [2.i, 5] (jf. -forskrift,

-regel ; 1. br.) lov, norm, regel for et haand-
værk ell. paa et kunstnerisk omraade. Di-
stinctionen imellem Sproget som Natur-,
og Skriften som Kunstproduct . . gjør her
Intet til Sagen, da deraf ikke følger, at 40

Enhver, som faaer Lyst til at kunstle paa
Kunstens Verk . . derfor er berettiget til

at fordre sine Kunstlerier antaget til al-

mindelig Kunstlov. S Bloch. Grundsætnin-
gerne for da. Retskrivning.(1826).11. Kunst-
lovene for Tapetmønstrene og Tapetde-
korationen. OpfB.^VI.555. n&H. -læder,
et [I.3] (jf. kunstigt læder u. kunstig 5) T
efterligning af læder. VareL.^458. LovNr.
269^/sl921.§L -lærd, adj. (1. br.) som har 50

kendskab^ til, forstaar sig paa kunst; kunst-
forstandig; som subst.: kunstforsker, -histo-

riker, den æginetiske Konstskoles Eien-
dommeligheder . . som hidtil var de mo-
derne Konstlærde, Winckelmann og alle
tidligere, en ukjendt Sag. POBrøndst.RG.
11.525. Han — en Kunstlærd af første
Rang — smittede mig med sin Begejstring
for den venezianske Kunst. Schand. O.II.
335. -lære, en. (1. br.) 1) [2.i] lære om, 60

beskrivelse af et fag, en disciplin (Høffd.
Psyk.199), især: et haandværk (teknologi).
Meyer.^565. Aller.III.408. 2) [5] lære om
de skønne kunster ell. en enkelt kunstart;
æstetik. Konstlære eller Poetik. Molb.N
Tidsskr.I.218. en urigtig Kunstlære (Bran-

des.DD.59: forkerte æsthetiske Theorier^.
Brandes.1.402. -lærer, en. (jf. -lære 2;

nu næppe br.) lærer ell. forsker, hvis fag er

æstetik; æstetiker. Rahb.Stiil.15.71. -l«b, et.

ri.2] (sport.) form for skøjteløb, hvor vægten
ligger paa kunstfærdige sving, spring olgn.

Riget.'^/il912.6.sp.4. 'ACMeyer.Idr.1110.24.

jf.: Kunstløb-Skøjter, smst. 29. -la-
ber, en. [I.2] (sport.) skøjteløber, der især
dyrker kunstløb. D&H. jY. Kunstløber-
skøjter. PoLi»/3i959.Søwd.i(5.8;?.4. O -l«r»,

adj. [1.8, 5] (jf. -fri^ især om optræden, ud-
tryksmaade, kunstnerisk fremstilling: som
ikke bærer præg af, er udført uden kunst;

nu ofte uden nedsæt, bibet.: simpel; jævn;
ukunstlet. *En kunstløs, knap tilhugget
Steen (paa graven). Rahb.PoetF.II.69. disse

Soldater sang, hvorvel kunstløst, rigtig

smukt. Goldschm.BlS.III.380. Dette var en
Lyrik, som kunstløst strømmede fra KH-
åen. Brandes.V.188. (lærkens) lille, kunst-
løse, af tørre Græsstraa og Hestehaar be-
staaende. Rede. BMøll.DyL.IL103. (l.br.)

om person : *Min tro, kunstløse Nora Creina.
Aarestr.SS.V.202.

|| f som der ikke er an-
vendt større møje, umage paa; som ikke er

kunstfærdigt tillavet, en let Fisk, en konst-
løs Steg. Tode.ST.II.29. f -maaler, en.

[2.1] {jf. ty. kunstmesser samt Maalekunst,
-kunstner) matematiker (geometer, nautiker).

(Henrik Søfareren var) forfaren i Viden-
skaber, den beste Konstmaaler i hans Ti-

der. Reiser.1.29. -magrer, en. [3.2] {jf. sv.

konstmakare, taskenspiller, ty. kunst-, kiin-

stemaeher samt -mester 2; nu sj. og kun
foræld.) person, der gør kunster (akrobat,

kunstberider, linedanser olgn.). Seidelin.149.

Rahb.E.1.38. utallige Taskenspillere, og
Kunstmagere med Dyr og smaae vidun-
derlige Drenge. NyeHygæa. VII.(1826).270.

Nystrøm. Forlystelser i Fr. VFsTid.I. (1910).
105.126. -maler, en. (i beg. af 18. aarh.

fra ty. kunstmaler; j/". -skildrer) person, der

(er oplært i og) dyrker malerkunsten, ud-
fører malerier; malende kunstner. vAph.
(1764). Det maa være gode Billeder. Den,
der malede dem, bildte sig ind en Gang,
at han kunde blive Kunstmaler. Schand.
SF.162. -maling:, en. (f -malning). 1)

(1. br.) det at male malerier ; virksomhed som
kunstmaler. Jeg spurgte til hans kunstma-
ling. Jo . . han maler stadig væk, men
det kan jo aldrig blive til noget; når man
ikke . . kan stndere. IIjortø.UFS.61. 2) (jf.

-tableau, -tavle 2) f konkr.: maleri (malet

af en kunstmaler), de mange fortreflige

Kunst-Malninger, som een af Hovet-Salene
er opfyldt med. EPont.Atlas.II.187. smst.

105. -mester, en. 1) f [2.i] mester (i en

kunst); kunstner (i). Moth.K289. Gram.Nu-
cleus.825. LTid.1750.122. Aar 420 bleve
Klokker . . af en særdeles Kunst Mester
først paa fundne at stobes. Borrebye.TF.
147. 3f.: viisdom, som er alles konst-
mesterinde fZ87i:Kunstnerinde;, haver
\^ri m\g.Yisd.7.21(Chr.YI). 2) [3.2] (for-
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æld, sj.) d. s. 8. -mager. Nystrøm.KO.lSS.
-middel, et. 1) [1.8] (nu næppe br.) kun-
stigt middel. Allermindst vil jeg raade
mine Læserinder, at indlade si^ med de
mangfoldige Konstmidler og Smmkér.iÆ-
gen.lX.317. 2) [2.1, 5] virkemiddel, hvorved
der tilsigtes ell. opnaas noget, især ved kunst-

nerisk fremstilling. Digteren anvender Ud-
trykkene . . som Ord, eller Tanketegn, og
som poetisk Konstmiddel. Molb.NTidsskr.
IV.644. Beih.(MO.). (i glasmaleriet) er
Skikkelsen født overnaturlig, blot i Kraft
af Kunstmidlet (o: lysets indtrængen gennem
hilledet). JLange.II.139. NMøll.VLitt.II.97.

-minde, et. (nu næppe br.) kunstnerisk

udført mindesmærke ; ogs. : minde om, rest af
en svunden tids kunst. Engelst.Nat.263. For-
fatteren anfører nu . . Mindesmærker og
Kunstminder, hvor det romerske Riges
Skytsguder eller Penates afbildede fore-

komme. PEMiill. (DLitTid. 1812. 393). Yid
SelskSkr.V2.204. -mnsenm, et. [6.2] (jf.
-kabinet, -kammer, -samlingj museum, hvor
kunstfærdige genstande (kuriositeter) ell. (nu
kun) maler- og billedhuggerkunst opbevares.

*(skatte, der) I Bibliotheker snart indlem-
mes,

I
Og snart i Konstmuseer gjemmes.

FalM.VII.307. Museet kom til at slutte

sig om Thorvaldsens Grav som sit Cen-
trum og (blev) altsaa ikke . . alene et Kunst-
museum, men et Hædersminde over den
store Kunstnerpersonlighed. JLange.1.38.

Ij
spec. (i best. f.) dels om et 1821-1866 be-

staaende museum i Kbh., der overtog kunst-

kammerets samlinger af kunstfærdige gen-
stande (Aarb.1921.153. Fra Nationalmuseets
Arbejdsmark.1929.8), dels om det nuværende
(1896 aabnede) statsmuseum for maler- og
og billedhuggerkunst (Statens Museum for
Kunst), -mnsik, en. J" musik, der er

bygget og udøves efter bestemte kunstneriske
regler (mods. Folkemusik^. HPanumB.Ill.
Musikleksikon.(1924).149. \\ spec. : musik, som
omfatter de polyfone former (figuration,

kontrapunkt, kanon, fuga). Geb.MusK.91.
-mæssig:, adj. adv. -t ell. d.s. ell. (f) -en

(vAph.(1764)). [2.1, 5] stemmende med, efter

kunstens (især: de skønne kunsters) regler;

kunstret; kunstnerisk. vAph.(1764). Meis-
lings (oversættelse) er ligesaa flydende og
kunstmæssig, som den Andens er knud-
ret og ubehjelpelig. Jffeife.Pros.7.56. *ved
Jordsmonnets Blanding,

| Ved konstmæs-
sig Vanding,

|
(vi) Sikkred os Høsten.

PalM.VII.275. Schand.TF.11.162. Kehler.
(BerlTid.'VBl929.Aft.ll.sp.3). jf.: hun sled
i Tøilerne og tvang (hestene) i et noget
ukunstmæssigt Sving tilhøire over til

Kjøkkendøren. Gjel.M.151. -melle, en.

[6.1] {efter ty. kunstmiihle ; 1. br.) mølle, hvis

drift er helt baseret paa mekaniske hjælpe-
midler. OpfB.UII.259. Sal.XI.97.
Kunstner, en. ['konsdnar] (tidligere

ogs. skrevet Konstner. 2Mos.38.23(Chr.VI).
Moth.K289. Holb.Ep.III.ll. FrEorn.PM.
80. Funke.(1801).ni.386. MO. (f) Kunst-

nere, Konsimrt.Bie.Fabler.(1765).22. -^Kun-
stener, Konstener. (flt. :) Konstenere. Bolb.
Arab.6sc.). {ænyd. konstner, konstener (HF
Rørd. Arreboes Levnet og Skrifter. 11. (1857).
259.260), sr. konstnar (f konst(e)ner); fra
mnt. kunstener (tv. f kunst(e)ner, kiinst(e)-

nerj ; sideform til Kunster
; jf.Kunsterm and

,

Kunstler)

1) (nu næsten kun m. overgang til bet. 4
10 og i enkelte ssgr., jf. Haar-, Have-, Koge-

kunstner^ til Kunst l.i og 2.i; person, der
har færdighed i, udøver et ell. andet fag,
især: med dygtighed, overlegenhed; mester.
t.l) i al alm. Gjerningen skal prises for-

medelst Kunstnerens (Chr.VI: konstne-
rensj Haand. Sir.9.22. det er behageligere
for en Konstner, at man siger, at hans
Mesterstykke ved een eller anden Uheld
er kommet af Lave, end at man tager sig

20 paa at forsvare Alting der udi. Bolb.Ep.
III.11. Denne Mand er en duelig Kunst-
ner (siges næsten om enhver fortrinlig

Haandværker). VSO. MO. (iron.:) ind traad-
te . . hans Skræder . . Denne brave Kunst-
ner havde skyndt sig for at blive den Før-
ste til at faae Bestillingen paa de nye, kost-
bare VnifoTmeT. ThomLa.AB.220. talem.:

Dersom det at lyve var en Kunst, var
Verden fuld af 'KunstnQie. Mau.6142. \\

30 efter præp. i ell. paa. naar til Kongl. Ar-
beide reqvireres visse benævnte Folk, saa
maae de ikke mere afgives uden at den
Reqvirerte er en duelig Kunstner i det
Arbeide som han reqvireres til. 3ii2.i 767.

2S9. VSO. han er en kunstner paa sit in-

strument
i

uegl.: Sindet . . er en Kunst-
ner i at skabe Billeder til at forstyrre

sig seW. Lodde.NT.16 7. U2) person, som kan
udføre kunstfærdige arbejder; kunstfærdig

40 haandværker; tekniker, (ofte vanskeligt

at skelne fra bet. 4, idet ældre tiders haand-
værkere ofte tillige dyrkede kunsten). *Man
en Skoflicker seer, en Skredder, Skind er,

Maler,
|
En Snedker, Kunstner, ja en Bød-

ker, Timmermand,
|
Med Syl, med Øx,

med Sax, med Pensel alt i Uaanå.Bolb.
Paars.252. „Den Karl (o: en guldmager)
er kort for Hovedet.** — „Ja Henrich!
alle store Konstenere ere capricieux." sa.

50 Arab.6sc. Agerdyrkerens, Konstnerens og
Skipperens Møie.J5wee<^.JJ.i75. de Kunst-
nere, eller Haandverksfolk, der enten have
at bestille med Vægt og Maal, som stedse
bør have deres fastsatte og forholdsmæs-
sige Størrelse, eller og arbeide i visse

kostbare Metaller, som bestandig bør have
og beholde en vis given indvortes Godhed.
Stampe.1.348. *Han blev da staaende at

see
I

Paa denne nette Kunstnere (o: en ur-

60 mager). Bie.Fabler.(1765).22. VSO. || t f ri

kunstner {jf. de frie kunster ("it. Kunst
2.1^ samt ty. freier kiinstler) person, som
dyrker de frie kunster (spec. om kunsthaand-
værker). Guld- og Sølvslagerne ere frie

Konstnere. Funke.(1801).111.386.

2) (til Kunst 1.2 og 8.2; i rigsspr. nu kun
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m. overgang Hl het. 4) person , som udfører
behændigheds-, taskenspillerkunstner; artist

(2); akrobat olgn. ('Jf.Kunstner-bakkej-bu-
tik samt Behaéndigheds- og Tusindkunst-
nerj. PFaber.SK.S.jf.: naar Dyrehavstiden
var forbi, tog en stor Del af de sig der
producerende Kunstnere af større eller

ringere Anseelse Stade paa "Vesterbro.

Saa saae man Bod ved Bod. Der var
Verdenstheatre, Lykkestjerner, Tasken-
spillere. David8.KK.62.

3) (jf. Kunst 4.2; dial.) troldmand (sml.

ogs. Sort(e)kunstner^. i det Land var der
en Kunstner, det var bovnt (o: svært)^

saadanne Anstalter som han kunde gjøre.

Krist.JyF.YII.26.

4) til Kunst 5: person, som udøver
ell. frem.bringer kunst; især om malere
og billedhuggere (og undertiden arkitekter).

*Gaaer til Charlottenborg, hvor Konst-
nere beløntes. ChrFlensb. DM. 1. 27. Jeg
veed vel, at en Konstners Øie seer meget
finere heri (d: ved sammenligning af origi-

nale malerier og kopier), end jeg, og vil

opdage Nuancer, jeg ikke seer. FrSneed.
1.495. Thorvaldsen havde, som de fleste

Kunstnere i hans Tid, ingen videnskabelig
Opdragelse havt. Oehl.Er.IV.184. Drachm.
111.275. En Kunstner har . . udelukkende
Ret til at offentliggøre sit originale Kunst-
værk, herunder indbefattet Bygningsvær-
ker. iovJV^r. 75V4i9i5.^'-?4.

II
omdigtere, mu-

sikere ell. udøvere af sang-, danse- og skue-

spilkunst olgn. (sml. ogs. Tonekunstner^.
*Tillader- Kunstneren (o: digteren), at han
engang

|
Fremstiller eder Træk af Kunst-

nerlivet. Oehl.V.S. „ser De, min gamle
Koreograf — " — „Ja, saadan kaldte Bour-
nonville Ballettens Kunstnere." Schand.BS.
220.

II
bildende, dannende, udøven-

de kunstner, se IL bilde l.i, danne 4.i,

udøve. [| om digter, maler osv., der kun ta-

ger hensyn til det rent kunstneriske; artist
(1). Mange havde frygtet, at der var gaaet
Kunstner i (Hauptmann). JFJacobs. Afh.
144.

Knnstner-, i ssgr. især (CP) a/" Kunst-
ner 4; fx. (foruden de ndf. paa alfabetisk
plads anførte): Kunstner-biograf(i), -blik,

-bolig, -dragt, -fest, -forening, -hæder,
-jargon, -klike, -klub, -knejpe, -par, -slægt,
-stolthed, -virksomhed, -ære. -anlægs,
et. om kunstneriske anlæg ell. evner (jf. -evne
samt Kunstanlæg i;. VSO. MO. D&H.

\\

(sj.) person med kunstneriske evner (jf.-emne
samt Begavelse 2, I. Evne 6^. Freund var
. . et meget betydeligt Kunstneranlæg.
JLange.1.130. f -bakke, en. [2] (jf. -bu-
tik) om dyrehavsbakken. Kunstnerbakken i

Dyrehaven. Ifr2.ZIJI.5i4. smst.178. -ba-
ne, en. (jf. Kunstbane^ løbebane som kunst-
ner. MO. Schand.BS.222. DagNyh.^Va907.
l.sp.5. -blod, et. (jf. -hjerte^ om en kunst-
ners sindsbeskaffenhed, (urolige, letbegejst-
rede) temperament. Drachm.III.368. Dag
Nyh.^Vi,1909.3.sp.3. -butik, en. [2] (nu

næppe br.) fjællebod. Scenen er paa en af-

sides Part af Bakken i Dyrehaven. I Bag-
grunden en Gyngebaad, en af de uansee-
ligere Kunstnerboutiker eller deslige. Hrz.
V.333. -drem, en. De store Kunstner-
drømme . . svandt samtidig med Ungdoms-
liSLTene. HomoS.VD. 9. -emne, en. (jf.
-anlæg slutn., -spirej person, der har be-

tingelser for at blive kunstner. HjælpeO.
xqJLange. 1.100. -eneret, en. (jur.; nu

1. br.) kunstnerret. Sal.XI.97.

knnstnerere, v. [konsdna're-'ra] -ede.

{til Kunstner 4; ,//". digterere , doktorere,
kokkerere samt Kunstneri 2; sj.) nedsæt.:

optræde som kunstner, dyrke kunsten
paa dilettantisk maade. Mohr& Nissen.
Ty.-da.Ordbog.lI.(1904).110.
Kunstner-evne, en. (jf. -anlæg;.

Rahb. Charis. 1 799. 80. KMads. (Tidsskr. f.

20 Kunstindustri. 1893.82). -flid, en. (jf.
Kunstflid; l.br.) kunstnerisk flid ell. energi.

Det røber Mangel paa Kunstnerflid, at

hverken Forben eller Bagben paa Hesten
ere adskilte. FMøll.II.14. GSiesby.VedTid
ogLeilighed.(1871).316. -haand, en. (jf.
Haand 4.ij. Maskiner, frembragte ved
Kunstnerhaand. NTreschow. ( VSOJ. || især
til Kunstner 4. Kalenderen (vil) blive
prydet med Kobbere fra duelige Kunst-

30 nerhænåer. Blich. (Tilsk. 1929. 1.138). dine
Lenders Bøininger ere som Smykker,
Værk af Kunstnerhaand (Chr.VI: en konst-
ners hænders gierningj. B.øjs.7.1. -baar,
et. (jf. -lok; dagl., især spøg.) frisure, der er

yndet af kunstnere; ofte: langt, uordentligt

haar. ORung.Nov.II.229. -hat, en. (dagl,
spøg.) lav, blød hat med stor skygge. PolitiE.
''^71923.3. -hjem, et. 1) t 'egl. bet. Dau-
dets Hus var et sandt Kunstnerhjem. ^raw-

^ des.VII.139. EHannover.SvK.70. 2) alder-

domshjem (stiftelse) for kunstnere. Krak.
Tidstavler.1923.56. -hjerte, et. (jf. -blod,
-sjæl;. Oehl.V.41. PalM.in.256. *det var
et Skuespil,

|
som fik dit Kunstnerhjerte

til at h2iTike\Kaalund.F.^1881).17.
Kunistneri, et. [konsdna'ri'] flt. -er.

{afl. af Kunstner; sml. holl. kunstenarij;

jf. ogs. kunstnerere, kunstre samt Kunst-
leri) \)'\vist egl.: sted, hvor kunstnere

50 arbejder; som navn (i 18. aarh.) paa en
afdeling paa den kgl. porcelænsfabrik, hvor

flnere arbejde (modellering, maling) udførtes.

Hvad angaaer Arbeidernes sildig Komme
paa Fabriquen om Morgenen, da vedkom-
mer det alleene de Folk, som hører til

Konstneriet og blandt dem mest de Braa-
gede Malere. Cit.l788.(Tidsskr.f.Kunstindu-
stri.1893.104). || om det der forarbejdede por-

celæn (luksusporcelæn). Af det saakaldte
60 Konstnerie bliver saa lidet forarbeidet, at

man i Stedet for 10 (kunstnere) forhen nu
neppe kan sysle Een. Cit.l797. (smst.102).

2) (jf. Kunst 4.4, Kunstner 4 slutn.; sj.)

nedsæt., om overdreven kunstnerisk virksom-
hed ell. anstrengelse; kunstleri. jeg (tror)

de ny Landhuse naturligst finder sin Form,
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som de gamle fandt sin, ved Samarbejde
mellem dem, der skal bygge og bo i

dem, Landhaandværkerne og Husmæn-
dene, uden alt Kunstneri. PPvewsen^/m^
Bygme8ter8kolen.(1911).19. jf.: (hans) slag-

færdige Repliker . . var Snak og ganske
forkert, bareTankekunstneriellerOrd-
kunstneri, hvad man nu skulde kalde
det. KLars.MH.61.
Kunstner-inde, en. (jf. ænyd. kon-

sterinde samt sv. konstnårinna, ty. kiinst-

lerin) kvindelig kunstner. 1) (bibl.; nu kun
m. overgang til bet. 2) til Kunstner 1. thi

Viisdom, alle Tings Kunstnerinde ('CAr.FJ;

konstmesterinde^, underviste mig. Visd. 7.

21. Ords.8.30(Chr. VI afvig.). 2) til Kunst-
ner 4. VSO. en af det kongelige Theaters
første Kunstnerinder. £roZs^.JJZ.75. (Kierke-
gaard) omgikkes Fru Nielsen, hvem han
beundrede som Kunstnerinde, og roste
gerne hende paa Fru Heibergs Bekost-
ning. J5raw(ies.iJ.5^ 7. Som Kunstnerinde
udmærkede hun (o: Elisabeth Jerichau, f.

Baumann) sig ved rig Fantasi, frisk Kom-
positionsevne og Sans for stærk, dekora-
tiv Virkning. SigMull.B.130.
kunstnerisk, adj. ['konsdnaris^] (1.

br. kunstnersk. HNClaus.Højsk.O. Gold-
schm. VI.271. jf. D&H.). (endnu ikke i MO.
og S&B.; til Kunstner 4; vist som gengi-
velse af artistisk, jf. sv. konstnarlig, ty.

kiinstlerisch) som adj. til Kunstner 4 og
Kunst 5: ejendommelig for, vedkom-
mende kunstnere og (udøvelsen af, frem-
bringelsen af) kunst; overensstemmende
med fordringerne til kunst (jf.kunst-
mæssigj. en Have, seet . . fra en Luft-
ballon (vilde ikke kunne) frembringe den
tilsigtede kunstneriske Virkning.Bei6.Per-
seus.II.(1838).139. reen aandelig Syssel,
videnskabelig og kunstnersk Frembrin-
gelse er ikke . . det Højeste i et Folks
lAv.HNClaus.Højsk.9. Uhrenes kunstne-
riske Udstyrelse. 0;>/'P.^7III.544. Italien
forudsætter kunstneriske (Brandes.E.209:
artistisk^ . . Anlæg hos den Besøgende.
Brandes.IV.145. denne Fejl . . virker sna-
rere vindende end frastødende paa den
ikke kunstnerisk dannede Mængde, smsf.

111.502. rent kunstnerisk set er musik-
ken til balletten ret værdiløs

j jf.: Det
var jo ogsaa at kokettere med sin Kunst-
neriskhed at kalde den lille Statuette
af et Barn, der sidder paa Hug: „2V2
Tomme X 2V2 Tomme. Billedhuggerlyrik".
Wanscher.KN.18.
K.nnstner-kald, et. Correggio tviv-

ler paa sit Kunstnerkald. Heib.Pros.IIL183.
Bergs.Hvh.67. -kappe, en. (nu l.br.)

lang, løs kappe, der alm. brug(t)es af kunst-
nere; slængkappe. FJHans.Novel.il. 346.
Pont.LP.VI.54. -leksikon, et. leksikon,

der giver meddelelse om kunstneres liv og
produktion. Dansk, norsk og svensk Kunst-
ner-Lexicon. Weinwich. (bogtitel.1829). et-
hvert gammelt Kunstnernavn . . hvorom

Kunsterlexikonet eller Haandbogen taler.

JLange.II.413. -liv, et. (jf. Kunstliv^.
Oehl.V.3(se m. Kunstner 4/ D&H. -lok,
en. (jf. -haar^. de mørke Kunstnerlokker,
som . . ringlede ham udover Panden. Pont.
HK.107. -mand, en. se Kunstermand.
-natnr, en. (jf. -sind^. Drachm.F. 1.157.

Johannes Ewald, Danmarks første Kunst-
nernatur. Hørsholm Sogns Julebog. (1926 ).32.

10 -navn, et. i de Dage debuterede (som
skuespillerinde) en ung Pige, der senere
har faaet et Kunstnernavn. HCAnd.XI.212.
Biget^V5l913.1.sp.l. -nid, et. ('i/'. Kunst-
nidj misundelse, nag mellem kunstfæller. Ing.
LB.L132. D&H. -præs, et. (jf. Kunst-
præg; 1. br.). Enhver, der kender (Leonardo
da Vincis) Kunst, ser . . over alle dens
Figurer et højst ejendommeligt Kunstner-
præg. JLange.II.249. -ret, en. (jf. -ene-

20 ret samt Forfatterret; jur.) lovfæstet ret, der
sikrer en kunstner mod eftergøreise, uberet-

tiget offentliggørelse ell. anden benyttelse af
hans værker. Sal.XI.97. Lov om Forfatter-
ret og Kunstnerret. LovNr.72^U1912. -ro-
man, en. (æstet.) skildring i romanform
af en kunstners liv ell. af forhold inden for
kunstnerverdenen. Med den brede Pensel.
Kunstner -Roman. Drachm. (bogtitel. 1887).
Tilsk.1929.1.74. -sind, et. 07- -natur,

30 -sjælj. (et) storslaaet anlagt Kunstnersind
som Billedhuggeren Carl Milles har haft
. . Chance . . for at naa det virkelig su-
blime. EHannover.SvK.61. -sjæl, en. (jf.
-hjerte, -sind^. ClWilkens.Æst.175. Hans
Produktion er . . stor nok til at give os
Billedet af en ualmindelig frodig . . Kunst-
nersjæl. DagNyh.^^U1911.2.sp.3. Kunstner-
sjælens . . store Indtryksmodtagelighed.
VKuhr.ÆsthetiskOpleven.(1927).30.

40 kunstnersk, adj. se kunstnerisk.
Kunstner-skab, et. {jf. sv. konst-

nårskap, fi/. kiinstlerschaft; sj.) det at være
kunstner. Kai Nielsen viste ogsaa deri sit

sandeKunstnerskab, at han aldrig blev vul-

gær eller slibrig. Wanscher.KN.35. -skole,
en. 1) (1. br.) d. s. s. Kunstskole 1. MO.
D&H. 2) (jf. Kunstskole 2) kunstnere^ som
hører til samme kreds ell. retning. VSO. MO.
D&H. -slips, et. (dagl.) flagrende, løst

50 slips ell. sløjfe , der især tidligere bares af
kunstnere. Bønnelycke.NU.189. -snilde,
et. (jf. Kunst-geni, -snilde; især hos sprog-

rensere) kunstnerisk evne ell. talent. Det var
et stort Maleri . . i hans Fødebys Dom-
kirke, der først vakte hans Kunstner-
snille. FrNiels.R.II.406. Bosenb.I.UL \\ om
person med kunstnerisk evne ell. talent. Thor-
valdsen var et af de konstnersniller, hvoraf
der kun fødes ét knap hvert andet hund-

60 redår. HjælpeO. *Du store Kunstnersnille,

sundt og rankt (o : P. S. Krøyer). Schand.
(Tilsk.1899.795). -spire, en. O/. -emne;
dagl.) spøg. ell. nedsæt, betegnelse for en elev

i en kunstskole ell. en ganske ung kunstner.

DagNyh.^^/il912.1.sp.4. KMads.(Kunstmus
A.i914.6). -stand, en. (jf. -verden; nu
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I hr.). VSO. MO. -tryk, et. (jf. Kunst-
tryk; fagl.) i kobbersttickunsten : prøvetryk

af en fuldendt plade med et af kunstneren
anbragt mærke, der senere udslibes. Sal.^XIV.
922. -verden, en. (,jf. -stand samt Kunst-
verden^ kunstnerne som en klasse ell. et sam-
fund for sig. D&H. („Jason") vakte en
kolossal Opsigt indenfor Roms Kunstner-
verden. Biogr. Haandleks. III. (1926). 574.

-værd, en, et. (jf. Kunstværd; nu 1. br.). lo

Bagges.L.I.lTl. *Han ejed Kunstnerværd
med Kunstnerhæder. Rahb. Charis.l?99.79.
MO. -værksted, et. (nu kun hos sprog-
rensere) atelier. VSO. Meyer.^76.
Kanist-nid, et. (nu 1. br.) kunstnernid.

VSO. -nydelse, en. 1) [1.8] (nu næppe
br.) nydelse, der frembringes ved kunstige,

unaturlige midler. VSO. 2) glæde, aandelig
berigelse ved kunst og kunstværker; ogs. (i

flt.; 1. br.) om kunstneriske frembringelser ell. 20

fremstillinger olgn., der skaffer en saadan
nydelse. Den Rigdom af høiere Konst-
nydelser, Hovedstaden ene er i Besid-
delse Sit Ing.EF. XIII.207. det var kun
den musikalske Kunstnydelse .. den Glæde,
han fandt i hendes Sang, der trak ham til

hende. Hauch.V1.173. JFJac.II.5. VKuhr.
ÆsthetiskOpleven.(1927).143. -omraade,
et. (jf. -art osv.). Schand.O.II.186. Græn-
serne mellem de (netop ved deres sær- 30

lige „Udtryksmidler") forskellige Kunst-
omraader. VKuhr. Æsthetisk Opleven. (1 92 7).

116. -opfattelse, en. ^j/". -anskuelse osv.).

Wagner . . blev ligefrem en Reformator
af hele den dramatiske Kunstopfattelse.
Ejemmet.l913.381.8p.l. VKuhr.ÆsthetiskOp-
leven.(1927).170. -ops^ave, en. (nu 1. br.)

opgave, der stilles en kunstner (kunstnere),
til udførelse af et kunstværk. VSO. D&É.
jf.Kierk.IX.323. -ord, et. (jf. -sprog) 1) 40

[2.1] {ty. kunstwort; efter nylat. terminus
technicus) ord, som er særegent for et be-

greb i et enkelt fag ell. en enkelt videnskabs-
gren (og kun bruges paa dette omraade og
er uforstaaeligt for uindviede); fagudtryk;
teknisk udtryk (jf. -glose, -udtryk samt Fag-
ord u. Fag-^. Hvorledes vilde man og di-

stingvere Philosophi fra Philosophie og
utallige andre fremmede, men fornødne
techniske eller Konst Ord. Holb. Orthogr. 50

102. Eilsch.Term.43. vigtige Sandheder,
som før vare skiulte i . . tomme Konst-
OTå. JSneed.VII.503. med en vidtløftig
Strøm af latinske Konstord og tydskblan-
det Dansk trak (lægen) sine Instrumenter
ud af Lommerne. ing.VS.1.45. Rask dan-
nede . . et fuldstændigt Sæt danske gram-
matiske Knnstorå.VDahlerup.Det da.Sprogs
m8torie.(1921).132. 2) [l.s] (1. br.) kunstigt,
vilkaarlig dannet ord. Kodak . . er Navnet 60

paa et Fotografiapparat. Benævnelsen er
et rent Kunstord, skabt uden nogensom-
helst etymologisk Forbindelse med det
øvrige SprogstotKNyrop.OL.IIL74. -ost,
en. [1.3] (jf. -smør; fagl.) ost, fremstillet af
skummet mælk med indblanding af fedtstof

(svinefedt, planteolier olgn.); margarineost.
Fanum.417. SaUXIV.922. -panse, en.
pause, som en skuespiller, en musiker gør
under sin optræden (uden at det er fore-
skrevet af forfatteren ell. komponisten) for
at opnaa en vis virkning; ogs. om lign. pause
af understregende natur i foredrag; ofte
iron.: ufrivillig, tvungen pause (fx. i sam-
tale). Vrachm.F. 1.377. Præsten brugte,
maaskee som gammel Musiker, altid store
Kunstpavser. — „Man har — denne Mod-
sætning: Lov — Evangelium, Guds Straf— Guds l^siSiåe.'' JakKnu.LU.55. -poesi,
en. (jf. -digtning samt Folkepoesi ; æstet).

Grundtv.Myth.606. NMPet.U.(1867).121.
CSPet.Litt.1.129. I Lessings og Goethes
Øjne var de homeriske Digte ægte Fol-
kepoesi. Vi forstaar nu, at de er udpræ-
get Hof- og Kunstpoesi. FrPoulsen. Fra
EuropasForaar.(1921).17. -produkt, et

ell. t en (Tode.VI.153). (jf. -frembringelse).

1) [1.3] ting (genstand, vare), der er frem-
stillet ad kunstig vej; ogs. uegl., om aande-
lige forhold; nu ofte iron.: unaturlig, natur-
stridig dannelse (forestilling, følelse). Der-
som vore Maver ikke vare skabte af Gud
(men) vare en Konstprodukt. Tode.VI.153.
I Foranførte have vi lært Druesukkeret
at kiende som et Kunstprodukt, ^rcende-
viinsbr.l5. Denne Udviklingsproces er in-

tet Kunstprodukt, men er iremgaaet af
Livets egen Trang. IIøffd.E.387. den saa-

kaldte „Kunstuld" eller „Kradsuld", der
dog ikke, som Navnet kunde tyde paa,
er noget Kunstprodukt, men snarere et

Affaldsprodukt. OpfB.UIIl.243.
\\ (jf. Kul-

turprodukt; spøg. ell. iron.) overf., om per-
son, hun var et Kunstprodukt, snydegrim
i Virkeligheden, men ved Hjælp af god
Smag og en indgaaende Forstaaelse af,

hvad der burde understreges, og hvad
der burde skjules, blev hun den Dame,
man . . mest beundrede. PoUVi 1921. 10.

sp.5. 2) (nu 1. br.) kunstnerisk frembringelse;
kunstværk. PMøll.II.15. JLange.1.275. en
lang Række irske Kunstprodukter er fun-
det i norsk Jord. Fra NationalmuseetsAr-
bejdsmark. 1929. 39. -prosa, en. (æstet.)

kunstnerisk udformet prosa. Brandes.X.465.
Virkelig Kunstprosa med poetiske Ud-
tryk for Stemninger og Følelser findes
kun undtagelsesvis (i 18. aarh.): hos Ewald
i „Levnet og Meninger" og hos Baggesen
i „Labyrinthen" . VDahlerup. Det da. Sprogs
Historie.(1921).143. -præg, et. (jf Kunst-
nerpræg; sj.). Stiil . . er Konstpræget af

en Forfatters Aand. Molb.NTidsskr.1.236.
-præstation, en. (jf. -frembringelse,
-frembringen, -ydelse, -øvelse^. *Ej Kunst-
præstationer vi byde Dem kan, | vi bare
vil more, naar blot det gaaer an.Hostr.
DS. 98. en SangersKunstpræstation.FÆw^n
ÆsthetiskOpleven.(1927).42. -race, en. [1.3]

(jf. Kulturrace; vet. ell. landbr.) race (af
husdyr), hos hvilken særlige egenskaber er

udviklet og kun kan opretholdes ved plan-

XI. Rentrykt 21/g 1929 50
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mæssigt avlsvalg, brug og pleje. LandmB.
11.154.

kanstre, v. fkonstre. Moth.K289). -ede.

(jf. SV. (dial.J konstra, gøre kunster, vrøvl;

af kunster, flt. til Kunst; J/'. kunstle, kunst-
nerere, Kunstner!) \) f til Kunst 2.i. „Er
at optenke konster.'' Moth.K289.

|| (jf.
kunstle 1). konstre på noget. Moth.^K414.
2) \ i vrængende trusler: „(drengene) har
gjort Kunster (d: balancekunster olgn.) .

.**

„Ja jeg- ska' kunstre Jer I" Wied.BS.42.
Kunst-reg^el, en. [2.i, 6] (jf. -for-

skrift, -lov; nu 1. br.) især i flt., om de for
udøvelsen af en kunst gældende regler. vAph.
(1764). VSO. MO. -rejse, en. rejse, som
en kunstner foretager for at søge uddannelse
ell. især for at optræde. Ing.EF.VII.103.
Heib. Poet. VIII. 89. Davids. KK. 70. 382.
Brandes.VIII.452. O -ret, adj. [2.1, 5]

(jf. -mæssig, -rigtige i overensstemmelse med,
efter kunstens regler; korrekt m. h. t. kunst-

reglerne. Mod denne Hær (af modstandere)
fegter (Baggesen), snart methodisk og
konstret, snart med vilde og falske Hug.
Molb.NTidsskr.I.217. *Saa mangen Skjøn-
hed selv sig kunstret lader høre. O v.Staf-
feldt.Den poetiskeKonst.(1826).23. Evripides.
Skuespil.II.(overs.l875).208. -retning:, en.

1) kunstnerisk bestræbelse (tendens), der er

rettet mod et vist (nyt) maal; ogs. om de
personer (kunstnere), der slutter sig hertil.

MO. ClWilkens.Æst.188. Bording fi;«r; in-

gen Nyskaber i den Forstand som Ar-
rebo, at han blev Banebryder for en ny
Kunstretning. CSPet.Litt. 1.936. 2) (1. br.)

kunstart ell. -gren. der (var ikke) mange
Mestere, som i denne Kunstretning (o:

perspektivmaleriet) kunde gjøre ham Ran-
gen stridig, ^ai^c/i. 71.507. -ridt, et. [1.2]

(jf. -rytter; 1. br.) kunstfærdig ridning. *en
Mand, der er kyndig i Kunstridt paa He-
ste (Wilst: forstaaer med Kunst paa en
Ganger at ridej. Gertz.(Wilst.Il.XY.v.679).
CP -rig, adj. ('f kunste-. LTid.1737.677).
[1.1, 2.1, 5] {ænyd. d. s., sv. konstrik, ty. kunst-
reich) 1 ) især om person : som besidder (rum-
mer) dygtighed, kunstfærdighed ell. (nu navn-
lig:) kunstnei'isk evne. i)er til med har
Hans Kongl: Majest. uden for Wester-Port
en meget stor oc skiøn Lyst-Have med
adskillige Spring-Vande ved den kunst-
rige Mester Hans Henrich Brem ladet an-
legge.Pflug.DP.59. den berømte Smed.,
er vor Tids kunstrigeste Mand. Oehl.HrS.
244. Gud gav (mennesket) den konstrige
Haand til at arheiåe.Mynst.Betr. 1.227.
Landbyspillemænd, der gik fra By til By
med deres Fioler i Rævebælghylstre paa
Ryggen. Undertiden kom selv Stadsmusi-
kanten fra Stubbekjøbing med sine konst-
rigere Musikanter. Ing.Levnet.1.83. Den .

.

gamle Mand (spiller med) kunstrig Opfat-
telse Orglet. DagNyh.ya907.1.sp.5. 2) ind-
rettet ell. udført med (kunstnerisk) dygtighed,
kunstfærdighed; kunstfuld; kunstfærdig, for-
treflige oc kunstrige Male-Vercker oc

Contrsifeyer.Pflug.DP.46. Bet græske og
latinske Sprog have en langt kunstri-
gere Bygning end de nyere. Ørst. VU.157.
en kunstrigt sleben Flintøxe. Rørd.KK.4.
CP -rig^tijp, adj. [2.i, 5] kunstret. I Værin-
gerne er Planen . . kunstrigtig anlagt.
Heib.Pros.III.172. Lysets og Skyggens
konstrigtige Foråe\ing.Vævekonst.l9. D&E.
(spøg.:) Hun begynder at give Baronen

10 Massage paa kunstrigtig F&c^on.JensPeter-
sen& Wied. Atalanta. (1 901). 121 . -rytter,
en. [1.2] (nu 1. br.) person, som driver kunst-
ridt; især om kunstberider. Liniedansere,
Springere og Kunstryttere. Blich.(1920).
XIX.104. Winth.VIII.288. D&H. jf: Den
mest bekendte „Rytter" den Gang (o: i

cyklernes første tid) var Grosserer H., som
regnedes for en hel Kunstrytter, og som
ned ad Bakke kørte med Benene hvilende

20 paa Bøjler anbragt umiddelbart over For-
gaflen. Da. CyklistForbundsAarsskrift 1928.
21. -sag:, én. 1) (jf. -vare) i flt.: kunst-
genstande. Under Asiens blide Himmel-
egne forfærdiges skiønne og fine Kunst-
sager. JKierulf. (Rahb. Min. 1803. II. 165).
Malerier og andre Konstsager. Ing. EF.
III.22. Schand.TF.II.301. SaUXIV.920.
2) (sj.) sag, anliggende, der angaar kunsten
ell. kunstnerne. S&B. i Kunstsager gælder

30 den gode Vilje ikke. D&E. -samler, en.

[6.2] (jf. -samlingj. JLange.II.414. Biogr.
Haandleks.lL(1923).98. -samling:, en.

[6.2] (jf. -museum^ samling af kunstværker
(ordnet efter museumsprincipper). VSO. Fire
Dage førte jeg ham . . om paa Kunstsam-
lingerne (iFirenze).Schand.0.11.326. Trap.*-

1.494. -sang:, en. (jf. -sanger; 1. br.) sang
efter sangkunstens regler. VKuhr.Æsthetisk
Opleven.(1927).44. -sang:er, en. (jf. -sang;

40 1. br.) sanger, der synger efter sangkunstens
regler; sanger, der fuldkomment behersker sin

kunst; sangvirtuos. DagNyh.^^hl921.9.sp.l.
-sans, en. (jf. -følelse, -sind, -smagj evne
til at forstaa kunst; følelse for (virkelig)

kunst. Rahb.E.III.69. Ved hyppige Besøg
i Malerisamlingen i Dresden udvikler han
paa denne Tid sin Kunstsans. ViUiAnd.G.
52. -selskab, et. (nu næppe br.) 1) [I.2]

trup af kunstberidere; kunstberiderselskab.
50 Ing.EF.11.220. 2) sammenslutning af kunst-

nere ell. kunstinteresserede. Fund.'^^hl814.§4.
-silke, en. [I.3] (jf. kunstig silke tt. kun-
stig 6^ Y stof fremstillet (især: af cellulose)

som erstatning for silke; undertiden ogs. om
merceriseret bomuld. Sal.XI.lOO. Eoge.^900.
-sind, et. {jf. -sindet samt sv. konstsinne,
ty. kunstsinn; sj) d. s. s. -sans. Oehl.(Ørst.

Br.I.218). -sindet, adj. {jf. -sind samt
ty. kunstsinnig; sj.) som har sans for kunst.

60 EEannover.( VortEj.IV2.36).-slL&bikins,
en. (nu næppe br.) kunstfrembringelse; kunst-

værk. Eauch.MfU.252. MO. -skakt, en.

[6.1] (bjergv.) skakt, hvori der er anbragt
pumper til lensning af gruben. SaUXl V.
923. CP -skat, en. især i flt., om (samling

af) udmærkede (og sjældne) kunstværket'.
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Han greb . . Leiligheden til at erhverve
sig skjønne Kunstskatte, hvoraf vi her
isærdeleshed maae nævne en herlig Sam-
ling af antike \siseT.Ør8t.VIII.183. Rom
med alle sine Kunstskatte. Hauch.MfU.81.
JLange.III. 2. EMoltesen.ThorvaldsennMu-
8eum.(1927).67. f -skildrer, en. kunst-

maler, den navnkundige Kunst-Skilde-
rer, Hr. Marcus Tuscher. LTid.1755.217.
-skole, en, (jf. Kunstnerskolej. 1) skole

til uddannelse af kunstnere; spec. om kunst-

akademiet og dets forsk, afdelinger. Fund.
'V7l814.§4. Høgen. S.1110.8P.2. Sal.^XIV.
901 f. 2) kunstnerskole ; kunstretning. den
æginetiske Konstskoles Eiendommelighe-
åer.F0£røndst.BG.II.525. den Kunst-
skole, hvis største Mester Rubens er. Bran-
de8.XI.202. t -skue, en. kunstudstilling.

VSO. -skytte, en. [I.2] særlig dygtig skytte;

mesterskytte; især: artist, der giver opvisning i

skydekunst. JVJens.D.130. FoVVAl929.Sønd.
6.'8p.l. -skøn, adj. (æstet. ell. filos.; nu 1. hr.)

i forb. det kunstskønne, om den formfor
„det skønne'^, som fremtræder i, frembringes
ved kunsten (mods. naturskøn

; jf. Heib.Pros.

II.229ff.). MO.I.1274.IL776. ClWilkens.

Æstl63.jf.: Æsthetiken vil aldrig med Sik-

kerhed kunne bestemme Kunstskjøn-
heden, uden at begynde med Begyndel-
sen, nemlig Naturskjønheden. iZei6.Pros.IJ.
248. ClWilkens. Æst.166. -sliber, en. [2.i]

(fagl.) haandværker (glassliber), som. sliber

finere glasvarer, porcelæn m. m. NatTid.^/2
1910.M.Till.l.sp.2. -smag, en. (nu 1. br.)

(udviklet ell. uddannet) kunstsans; smag paa
det kunstneriske omraade. Nyerup. Tilstanden
iDanmarkJY.(1806).822. en Tydsker, der
havde dannet sin Kunstsmag ved Theorier
og Abstraktioner, kom til (Thorvaldsen).
Tydskeren vilde vide, hvad Vei han var
gaaet, hvilke Værker han havde studeret.
^ehl.Ér.IV.184. Jeg bliver eiterhaanden

national i min Kunstsmag. Schand.TF.II.
299. JPJac.IL145. -smed, en. [2.i] smed,
der laver kunstfærdigt arbejde; især (fagl.):
ku7isthaandværker paa (jærn)smedekunstens
omraade. JPJac.1.141. Krak.1922. 11.642.
•smuk, adj. (jf. -ret, -skøn; nu næppe br.).

Ogsaa af de øvrige Piger sang de fleste .

.

smukt, men maaskee for kunstsmukt til at
giøre samme Virkning paa mig. Rahb.E.I.
330. -smør, et. [I.3] (jf. kunstigt smør u.
kunstig o ; 1. br.) margarine. LovNr.47ydS85.
§2(men iLovNr.53^/4l888 fortrængt af Mar-
garinej. afgøre, om en forelagt Prøve be-
staar af ægte Smør eller er rent Kunstsmør.
LandmB.II.511. Konen traadte ind med et
Rugbrød og en Tallerken Kunstsmør. Zak
Niels.Fort.304. -snedker, en. [2.i] (fagl.)
snedker (især: møbelsnedker), der arbejder som
kunsthaandværker efter kunstneriske tegnin-
ger. EPont.Atlas.II.195. VSO. TelefB.1929.
sp.4247. -snedkeri, et. [2.i] (fagl.) en
kunstsnedkers virksomhed ell. frembringelser.
OpfB.^Vn.356. -snilde, et. [2.i, 5] (jf.
Kunstnersnilde; især hos sprogrensere) tek-

nisk, mekanisk (VSO.) ell. (nu især) kunst-
nerisk evne ell. talent. HjælpeO. De to Skik-
kelser (o: Ariel og Caliban) høre til de
ypperste Frembringelser af nogen Tids-
alders og nogen Digters Kunstsnille.^raw-
de8.Shakespeare.lllJl896).412 . -spejl, et.

[1.8] (nu næppe br.) kunstfærdigt spejl] spejl,

der forvansker billedet (fx. anv. i spejlkaoi-

net). vAph.(1764). VSO. -spil, et. 1) [I.2]

10 (jur.) spil, hvortil der udfordres behændiahed,
dygtighed (fx. keglespil; mods. Hasard \).

vAph.(1759). Nørreg.Privatr.III.278. G008.
11.109. 2) [2.1] t kunstfærdig virksomhed,

jf. u. -sten 2: Naturens . . Kunstspil til

Skiællenes Dannelse hos denne Fisk (o:

skallen). vAph.Naih.VlI.229. 3) [6.1] f en
maskines regelrette bevægelse, gang (8.1). VSO.
-spring:, et. [I.2] {jf. -springer samt: Vol-
tigerkonst . . Konstspringen. JBaden.FrO.

20 4<i7; sml. /y. kunstsprung; sj.) behændigt
spring; krumspring; voltigering; billedl.:

pludselig overgang, sidespring olgn. (i rid-

derromanerne er der) livfuld Spænding og
Kunstspring fra det ene over i det andet.
VVed.BB.278. -springer, en. [I.2] (jf.
-spring; sj.) behændig springer; akrobat;
voltigør. Meyer.^606. *to Kunstspringere
(Wilst.: Krumspringerey i deres (i/: de
dansendes) Midte

|
Hvirvled i Kredse sig

30 rundt. Gertz.( Wilst. ll.(1909).XVni.v.605).
-sprog, et. (jf. -ord osv.).^ 1) [2.i] (nu
1. br.) særsprog for et fog, en videnskab; fag-
sprog; terminologi, det philosophiske Kunst-
sprogs BistoTie.0rst.lX.73. VSO.MO.D&H.
jf. bet. 2: Digtene (hos angelsakserne) er
lavet i et gennem Tiderne fæstnet poetisk
Yiuusts^iog. NM0ll.VLitt.il. 282. 2) [I.3]

kunstigt, vilkaarligt dannet sprog (som espe-

ranto, ido), der kan bruges som hjælpesprog;
40 ogs. om uddødt sprog (som latin), der bruges

som litteratursprog ell. fagsprog. VilhThoms.
Afh.ll.452. Et kunstsprog kan gøres man-
ge gange lettere end noget av de existe-

rende nasjonalsprog. Jesp. Et verdenssprog.

(1928).40. Araberne (bredte) deres Tro og
Tale over mange Slags Folk, men blev
til Gengæld prægede af disse, saa rent
arabisk efterhaanden blev et Kunstsprog.
NMøll.VLitt.I.167. -stads, en. (nu næppe

50 br.) om tarvelige kunstgenstande ell. kunst-

værker. VSO. -stang, en. [6.1] (bjergv.,

foræld.) del af maskineriet i en pumpema-
skine. ForklTømrere.139. -sten, en. 1) [I.3]

(bygn.) kunstigt fremstillet sten (fx. kalksand-
sten) anv. som bygningsemne (i modsætn. til

Mursten og Naturstenj. VareL.^459. 2) [2.i,

5] (jf. -spil 2) t sten ell. lign. naturgenstand

(fx. flintknold), der ved et tilfælde (natur-
spil, ludus naturæ) har faaet form, som om

60 den var fremstillet ved kunst. vAph.Nath.IV.
545. -stil, en. (især æstet.) kunstnerisk

form, manér, smag hos en enkelt kunstner-
skole ell. i en enkelt periode; stil. Recke.SB.
141. Den klarere, mere bevidste Opfattelse
af de forskellige Tidsalderes Kunststile,
som vor Tid . . tilegner sig, har jo i Lø-

50"
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bet af dette Aarhundrede (medført en) Ten-
dens til at bygge og møblere i en bestemt
valgt Stil. Tid88kr.f.Kun8tindu8tri.l890.67.
de forskellige Tiders Kunststil (romansk,
gotisk . . etc). SaUXIV.906. -stoppe, v.

[2.1] vb8. -ning, jf. -stopperi. (fagl.) stoppe

rifter olgn. kunstfærdigt (saa at stopningen
næsten ikke ses). KM%ch.(DagNyh}^U1923.
G.spA). især som vbs.: Kunststopning.TelefB.
1929.sp.4255. -stopperi, et. [2.i] (fagl.)

vbs. til -stoppe; ogs.: værksted olgn., hvor
kunststopning udføres. TelefB.1929.sp.4255.
-stykke, et. 1) [2.i] kunstfærdig udført gen-
stand; ogs. [6] : kunstgenstand^ -værk (1) ; nu
især: arbejde; hvori faglig, haandværksmæs-
sig dygtighed ell. teknisk snilde (opfindsom-
hed) viser sig (men ikke større kunstnerisk

evne). Yisd. 13. 10 (Chr. VI; 1871 : Kunstar-
beidej. Holland er berømt for dens Konst-
Stykker (o: diger, kanaler olgn.). Holb.Anh.
118. han viste mig en Mængde af Skrif-

ter, Tegninger, Kunststykker og andre
rare Sager. JSneed.III.61. Disse Yegge
ere atter zirede med de største Maleres
Konststykker. EPont Atlas.IL159. Skab et

. . var til at aabne for og bag, paa alle

Sider og Kanter, et heelt Kunststykke.
SCAnd.VII.283. (de trojanske guldsmedes)
Omhu for Enkeltheden er rørende, deres
Teknik fuldkommen, men deres Værker
er mere Kunststykkerend Kunst.FrPoulsen.
KM.26.

II
om litterært arbejde. 0rst.IV.75.

Opgaven (o: i „Marie Grubbe") . . bestod i

at udføre et Kunststykke paa samme Tid
som et Kunstværk. Brandes.III.22. 2) [1.2,

3.2] vanskelig handling, der kræver stor be-

hændighed; behændighedskunst; ogs.: tasken-
spiller-, tryllekunst. Det er Taskenspilleren,
han vil gjøre et Kunststykke med Vinen.
Heib.Poet.VI.185. Byron gjorde som Kunst-
stykke her den samme Svømmetour ("a; mel-
lem Sestos ogAbydos).HCAnd.IX.93. en afret-

tet Hund var ifærd med at gjøre et Kunst-
stykke. Goldschm.VI. 208. D&H. \\ uegl.

Kierk.IV.407. det er et rent kunststykke
at faa pengene til at slaa til i disse tider

j

jj (jf. Kunst 4; nu næppe br.) snedigt paa-
fund; intrige, han (opspandt) tvende Konst-
Stykker, hvilke ikke aliene bragte ham
udi Stand at byde sine ældste Brødre
Spidsen, men end og spillede ham Zepter
og Krone udi Hænder. Holb.Rh.1.103. Der
nu de Kæyserlige motte fornemme, at

alle deres Paafund og Kunst-stykker sloge
dennem feil . . begyndte de at faae et an-
det Sinå. Slange.ChrIV.1112. -stoberi,
et. [2.1] d. 8. s. -støbning; ogs.: værksted,
hvor kunststøbning finder ^ed. TelefB.1929.

8P.3328. -støbning:, en. [2.i] (jf. -støberi
samt -bronze^ fremstilling af buster, mo-
numenter, vaser m. m. ved støbning af metal.
SaVXIV.923. -sværm, en. [1.3] (biavler-
spr.) en ved kunstige midler dannet bisværm.
Biavl.106. SalII.i033. -syer, en. [2.i, 5]
(1. br.) person, som syr kunstsyning, udfører
kunstbroderi. Socialdem.^'^hl9i0.3.8p.3. -sy-

erske, en. (jf. -syer;. VortHj.1111.25. GJ

-syn, et. d. s. s. -anskuelse. Brandes. IV.
157 (se. u. -anskuelse;. SaUXIV.906. -sy-
ning, en. [2.1, 5] (l.br.) kunstnerisk ud-
ført syning; især: kunstbroderi. VortHj.12.
65. -selv, et. [1.3] (1. br.) sølvlignende le-

gering; især: nysølv. Sal.XI.lOl. -som, et.

[2.1] (fagl.) haandgjort søm (møbelsøm), der
tidligere brugtes til befæstelse af betræk. Bang.

10 DuF.208. -soster, en. [2.i, 5] (jf. -bro-
der, -fælle; 1. br.) kvindelig kunstfælle; især
om skuespillerinde. Bagges.L.II.230. Fru
Heib.EtLiv.I.134. D&H. f -tabiean, en.

(jf. -maling 2, -tavle 2) maleri. Gram.Breve.
178. -tavle, en. 1) [1.3] (biavler -spr.)

kunstig tavle i bistade. Biavl.83. 2) f d. s. 8.

-maling 2, -tableau. Holb.NF.I.185. -tem-
pel, et. (højtid.; ofte iron.) kunstanstalt;

især om teater. Tidens Kvinder.'^^/s 1929. 23.
20 -teori, en. (jf. -filosofi, -æstetik;, (det)

store Antal studerende, der beskæftige
sig med Filosofi, Kunstteori, Totalansku-
elser . . og andre deslige Ting. PMøll.11.5.
Æstetikkens, de filosofiske Kunstteoriers,
Historie (er) en særlig . . Del af Littera-
turhistorien. i2w6oM;.LA. 7. -tryk, et. (jf.
Kunstnertryk; bogtr.) kunstnerisk billedtryk-

ning (fx. autotypi). Ludv. || især i ssg. Kunst-
tryk-papir (o: krideret papir). PapirL.246.

X BibliotH.^393. -træ, et. [1.3] (fagl.) sam-
menpresset savsmuld ell. træmasse, der bruges
til ornamenter olgn. SaUXXIII.838. -ud-
stilling, en. (jf. -skue; offentlig udstilling

af billedkunst (grafisk kunst og kunstindustri).

Heib.Pro8.Il.275. Den første Salon (Kunst-
udstilling) afholdes paa Charlottenborg
(1769). Krak. Tidstavler. (1923). 32. -ud-
tryk, et. [2.i] d.s.s. -ord 1. FGuldb.Indblan-
ding af fremmede Ord.(1835).17. de mange

40 Kunstudtryk i den videnskabelige Phrase-
ologi.Kierk.VI.387. Heibergs Tankegang
(er), fraset Kunstudtrykkene (Brandes.DD.
67: Terminologien; kun . . lidet forskellig

fra den nys fremsatte. Brandes.I.406. Aller.

III.409. -uld, en. [1.3] T uld, der faas ved
opkradsning af gamle klude, af affald fra
væverier og spinderier; kradsuld; ogs.: vege-

tabilsk trævlestof (kosmosfibre), der benyttes til

spindingsammen med uld. VareL.^446. Hage.*'

50 899. -vare, en. [2.i, 5] (nu sj.) især i flt,

om kunstprodukter ell. kunstgenstande, -sager

(1). Den naturlige Orden for Fabrikationens
Fremgang medfører at de simple Konst-
vare til Nationens egen Forsynelse maae
forfærdiges til en vis Grad afFuldkommen-
hed. Oluf8.Statsoeconomie.(1815).56. VSO.
D&H. -va(d)sk, en. [I.s] (1. br.) vask ved

maskinhjælp; maskinvask. Larsen. D&H.
-vej, en. [2,i] (nu især hos sprogrensere) en

60 med kunst (efter ingeniørkunstens regler) an-

lagtvej; spec: chaussé; hovedlandevej. Nye-
rup.Levnet. 74. den murede og steensatte

Konstvei (snor) sig ned imod Sletten. CK
Molb.Span.166. Meyer.^158. || om skinnevej

(jærnbane, sporvej). MilConv.IV.418. D&H.
GJ -ven, en. 1) kunstelsker. Denne Sam-
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ling (af historiske portrætter er) lærerig for

Kunstvennen. Ørst. VIII.14. Goldschm. VI.
410. Hjemmet.l91S.382.8p.3. 2) (I br.) kunst-

fælle, til hvem man staar i venskabsforhold.
Rahb.(VSO.). D&H. -verden, en. (jf.

Kunstnerverden^ kunstens omraade ell. ver-

den. D&H. (en) Trang i Kunstverdenen
. . til at oprette særlige Fagskoler. SaZ.^

XIV.900. -Tidenskab, en. videnskab om
kunstens væsen og udvikling; ofte d. s. s. -hi- lo

storie. Sal.XL102. Til8k.1929J.132. -vin,
en. [1.8] Y vinlignende drik (tilberedt) af
vand, alkohol, sukker, essenser m. m. Mage.*
891. GJ -værd, en, et. (jf. -værdi samt
Kunstnerværd^ værdi i kunstnerisk hen-
seende. Hvorvidt disse Dilettantarbeider
havde nogen Kunstværd, derom kunde
jeg naturligviis ikke dømme. Hauch.MfB.
88. Flere af disse (græske gravmæler) have
et høit Kunstværd. Scharling. Reisestudier. 20

(1892).10. D&H. -værdi, en. d. s. Om
Kunstværdi. JLange.(bogtitel.l876). YKuhr.
ÆsthetiskOpleven.(1927).186. -værls:, et.

[1.2, 2.1] fj/". -bygning 1). 1) (^swiZ. -genstand,
-sag 1, -stykke 1) et med kunst(færdighed)
udført arbejde; nu især [6] om frembrin-
gelse af maler- og billedhuggerkunsten (ma-
leri, billedhuggerarbejde). Moth.K289. *Jeg
seer dit Konstverk, store Gud . . | Al
Verden blev jo ved dit Bud | Af intet 30

viid og prægtig. S<w&.5P. Ethvert Kunst-
værk maa . . gaae ud fra den virkelige
Natur. Oehl.(1851).XXV.185. en prægtig
Have, der omtaltes som et stort Kunst-
værk i sit SlsLgs. Hauch.MfB.177. det er de
udmærkede Kunstværker, som ere Kunst-
historiens sande Materiale, hvilket Kunst-
nernavn de end hære. JLange.II.413. ud-
tænke Kunstværker. 2Mos.31.4(Chr.YI:
konsterj. ogsaa overfor andre Kunstvær- 40

ker end de musikalske oplever vi jo det
æsthetiske Velbehag. YKuhr.ÆsthetiskOp-
leven.(1927).52.

\\ om litterær frembringelse.
Stundom kan det jo lykkes at faa et Kunst-
værk frem i saadan en Vise (o: lejligheds-

vise). Schand.O.II.39. Brandes.IIl'.22(se u.
-stykke 1). (Petrarcas) Digte blev . . særde-
les fine og smagfulde Kunstværker. iV^MøZZ.

YLitt.II.272.
II overf.Brandes.Yolt.L7. Ro-

merne skabte . . et politisk Kunstværk, so

det romerske Rige, og den dertil hørende
EetsoTåen.ABDrachm.RK.82. 2) f maskine.
vAph.(1759).

II (bjergv.) d.s.s.Kunst 6.1 beg.
YSO. -væven, et. [2.i, 5] (fagl.) kunst-
vævning. OpfB.wn.434. -væverske, en.
[2.1, 5] (fagl.) kvinde, som udfører kunstvæv-
ning. Krak. 1922.1.704. -vævning;, en.
[2.1, 5] (jf. -væveri, -væverske; fagl.) kunst-
færdig vævning; især: vævning (paa haand-
væv) som kunstflid; ogs. om det vævede ar- 60

bejde. han var en Mester i Udskæring og
i Kunstvævning (Chr.YI: og en konstner^.
2Mos.38.23. Foruden Kunstvævningen var
der Borde fulde af Nyttevævning. jK'v^Z.

^y9l907.1.sp.L Krak.1922.II.643. O -ydel-
se, en. kunstnerisk præstation; især om en

udøvende kunstners optræden, en Kunst-
ydelse af B.2ing.D&H. -ynder, en. (nu
I. br.) kunstelsker. Bahb.(MO.J. Winth.IX.
260. Goldschm. VIII. 34. D&H. -æg, et.

[1.8] (fagl.) kunstigt æg af porcelæn olgn.,

der anvendes for at lokke høns til rugning,
prøve deres rugetroskab; (alm.:) redeæg.
VortHj.III4.47.-æ»tetiU,en.(jf.-mosofU
-teori; 1. br.) lære om det kunstskønne, jf.:
deHegel'ske kunstæstetiserende Dok-
triner. SaZ.^Zi 7.Pi 0. Den kunst æsthe-
tiske Side af Studiet (af kunst). PHans.
111.992. Hos Hertz mærker man i endnu
højere Grad end hos Heiberg det kunst-
æstetiske Syn paa Naturen. Hans Land-
skabsbilleder ser ud, som om de var
kopierede efter Malerier. VilhAnd.S.134.
-eveise, en. [2.i, 5] (især hos sprogrensere).

1) udøvelse af (et fag,) en kunst (og de her-

ved frembragte arbejder); kunstfrembrin-
gelse. Hauch.VI.64. den Nydelse, som ved
Udstillingen (o: en kunstudstilling i Stock-

holm) kunde vindes ved et fyldigt Indtryk
af de tre nordiske Nationers Konstøvelse.
JLange.(FædreW11-^1866.l.sp.l). de Mulig-
heder, der turde have været for en mere
national Kunstøvelse (især af Træskære-
riet). Jiaw^e.J.^ 7. 2) (nu næppe br.) øvet-

hed, færdighed i en kunst. Moth.K288. MO.
Knnt-, i ssgr. ['kond-] (vist fra holL;

sml. Kunte slutn.) ^ se Kunt-splidsning,
-vagter, -øje. Knnte, en. flt. -r. {ænya.
d. s., SV. dial. konnta, no. dial., oldn. kunta,
(m)nt. kunte, eng. cunt, holl. kont; jf. Kude,
II. Kutte; nu kun dial.) de ydre, kvinde-
lige kønsdele (Yulva, Cunnus). Moth.K390.
MDL. Esp.196. Feilb. || i videre anv., som
skældsord; dels f: slet person. YSO. dels:

enfoldig kvinde. Feilb. jf. ogs. Kunte-
h a s fo ; kejtet person. OrdbS.(Loll.)),-knude
(o: bagvendt knude, kællingknude, smst.),

t -mikkel (o: mand, der er afhængig af
sin kone. Moth.K380) samt adj. kuntet (o:

kejtet, klodset. OrdbS.(Loll.-Falster). Feilb.
sml. ogs. slubberkuntet. Feilb. III. 378).
Knnte-, i ssgr. se Kunte slutn. og Knnt-
vagter.
Knnters, en (HFisker.Da.-Fr.Sø- Ord-

bog. (1839).70) ell. (især) pi. (ogs. Kuntjes.
Larsen. D&H.). (fra nt. kuntjes; dim. til

et ord, der foreligger i holl. coin, eng. quoin,
fra sp. cuno, kile (under vinfad), af lat. cu-
neus; ^j foræld.) om kiler, klodser, træ-

blokke til fastgørelse af fade olgn.; stuv-
holter; strøer. HFisker.Da.-Fr. Sø- Ord-
bocU1839).70. Larsen. D&H.
Knnt -splidsning, en. splidsning,

hvorved der dannes et kuntøje. Funch.MarO.
1.9. Ku8kJens.Søm.35. -vagter, en. (-^

Kunte-. Moth.Conv.K236. f Kantevogter.
Moth.K380). (iy. kuntwåchter, holl. kond-
wagter (Roding.)) indhaler, fx. paa en slæ-

ber, paa storebras osv. Harboe.Mar0.478.
HFi8ker.Da.-Fr.Sø-Ordbog. (1839).70. Lar-
sen, -øje, et. (jf. -splidsning^ ^ øje, der
dannes ved, at to tovender splidses ind i hin-
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anden. IIarboe.MarO.384. Funch.MarO.1.9.
Bardenfl.Søm.1.80.
H-op, et (allr. Argu8.17?0.Nr.2.2.1771.

Nr.28.2) ell. (nu næppe br., jf. dog Feilb.) en
(Moth.Conv.K3S6. LTid.1734.422. Tode.S.5.

JBaden.FrO.78. MeyerM25). (tidligere ofte

skrevet Coupj. [ku&] fit. d. s. ell. (nu næppe br.)

m. fr. form coups (jf. Handels-Coups.
Fram.1.383. sml.jy. ftt. kupser. Feilb. bornh.

kaps, flt. kåps(er). Ésp.447). {sv. kupp, ty.

eoup; fra fr. coup, slag, stød, greb; jf. ku-
pere) handling (Moth.Conv.K236); plud-
selig og resolut udført handling ell. fore-
tagende (jf. Stats-, Teaterkup^; især: rask,

dristigt foretagende, der følges af
held, giver (udsigt til) fortjeneste osv. (ofte

i forb. m. god, heldig), den gandske af 24
Galleer bestaaende Flode faldt i den Ne-
der-Tydske Armees Hænder; ved hvilken
lykkelige Coup de bekom Skibe ogVaa-
ben til at fortsætte Krigen med. LTid.
1734.422. et Par Karle, som øiensynligt
havde stor Lyst til at gjøre et godt Coup.
Bergs.PP.9. gjør nu Kupet, sving Dig til

Msigten. EBrand.GG.108. F. kunde tælle

de Gange, han havde kysset hendes Læ-
ber. Ganske vist var hendes Kind ogsaa
yndig, men Munden fristede mere, og
naar den erotiske Mand udførte et hastigt
coup, kunde der komme en lille Scene.
ESkra'm.GC.67. Delingen (af Slesvig) kun-
de været gennemført ved et Kup fra oven,
Munch.G.ipS. jf. Feilb.

I. Kupé, en ell. (i bet.2) et(ACMeyer.Idr.
12.43). [kuipe] (ofte skrevet Coupé;, ftt. ku-
peer [ku'pe'ar] ell. m.fr. form coupés [ku'pe]

(fra fr. coupé; til kupere; egl. sa. ord som
IL Kupé) 1) (dans.) dansetrin (især anv.

som forbindelsestrin ml. to andre), hvorved
den ene fod føres frem ell. tilbage (til højre

ell. til venstre), medens den anden bliver

staaende (markeret kupé) ell. senere følger

efter med en glidende bevægelse (glidende
kupé). Tar sit Uurværk op, og fløiter,

giør Coupeer med Fødderne, og synger.
Holb.HP.Ll. Skiiesp.IV.492. vAph.(1772).
1.300. OrdbS. 2) (fægt.) udfaldsbevæ-
elsei floret- og kaardefægtning, under hvil-

en man fører sin klinge over modstanderens
kaardespids. ACMeyer.Idr. 12.42. Hag.^11.
406. IL Kupé, en. Piu'pe-] (ofte skrevet

Coupé j. flt. kupeer, {fra fr. coupé (i bet. 1

og 2.i;; af fr. carrosse coupé, „forkortet,

overskaaret karet", karet m. to sæder; jf. ku-
pere samt L Kupé) t) (jf. kuperet vogn u.

kupere %i) lille, let, lukket vogn; dels:

hestekøretøj (karet), der som oftest er en-

spændigt og kun har eet sæde foruden kuske-
sædet. Meyer.^125. En smuk Kupé med en
god, rask Hest BerlTid.^y12 1917.M. 12.

\\

dels: lille, lukket automobil med kun to

pladser. VoreHerrer.'^h 1920.29. 2) del af
større vogn. 2.1) (foræld.) om (aabent, af
en kaleche beskyttet) for- ell. bagsæde i

(uden paa) en diligence. HCAnd.IX.47.
241. Kierk.III.191. Fra St. Martin gik en

i

Diligence til Geneve, og jeg fik hel-
digvis Plads i Coupéen. ÉudBay.EP.III.
145. Meyer.^210. 2.2) (jærnb.) en ved tvær-

vægge afskilt, med dør(e) forsynet, afde-
ling af en personvogn (gennemgangs-
vogn ell. især kupévogn; jf. Bremse-, Dame-,
Hiinde-, Post-, Ryge-, Sove-, Tjeneste-
kupéj. Personvognene efter det engelske
System ere smaa . . i Reglen kun med

10 3 Yi\i^éeT.OpfB.^lI.77. Meyer.^(1878).179.
Drachm.III.loO. Politimanden var civil.

Fangen var en mørk, ung Mand . . De
har reserveret Kupe. Bønnelycke.L.133.
DSB.Tjen.1.58. HLopé-, i ss^r. især (jærnb.)

til IL Kupé 2.2; se Kupévogn; endvidere kan
nævnes: Kupé-dør, -hjørne, -laas, -lampe,
-system.
Kapel, en. se Kuppel.
knpere, v. [ku'pe'ra] (tidligere ofte skre-

20 vet coupere;, -ede ell. (nu sj.) -te (jf. CAn-
dresen.PoetiskeForsøg.(1786).79. MR.1805.8.
JBaden.FrO.78). vbs. -ing (s. d.). {sv. ku-
pera, ty. kupieren; fra fr. couper; jf. Kup,
I-II. Kupé, Kupon)

1) afklippe; afskære; fjerne, fra-
skille, forkorte ved at skære. JBaden.
FrO.78. Meyer.^210. \\ især (rid. ell. vet.)

m.. h. t. halen paa heste ell. hunde: forkorte

ved bortoperation af de sidste halehvirvler

30 (jf. anglisere 2). SaUXIV.926. i perf.part.
som adj.: Officerer kan tillades . . at ride
coupeerte Heste; dog undtages herfra Ge-
neralrevuen for H. M. Kongen, hvor de
skal . . ride langhalede Heste. MR.1805.8.
IdrætsB.11.818. (spøg.:) Genboens sorte Kat
med den kuperede og knækkede Hale.
HelgeKaarsb.HM.139.

2) overf. anv. af bet. 1. 2.1) dele; for-
korte.\\(^', især i Vhombre, gldgs.) dele et

40 spil kort i to bunker ved at bortfjerne de

øverste kort (og derefter lægge dem nederst

i spillet); tage af (jf. aftage I.2;. JBaden.
FrO.78. Dania.III.29. Kaartgiveren har
blandet Kaartene og ladet Forhaanden
coupere (tage af). Spillebog.(1900).96. \\ ku-
peret vogn, (nu næppe br.) kupé (II.l).

Meyer.^125. 2.2) afbryde ell. standse brat;
spec, dels (med.) m. h. t. sygdom(s-anfald)

:

Det . . transitoriske Raseri (kan) under-
so tiden kuperes ved Isomslag paa Hovedet.

CLange.S.71. afkorte („kupere") Sygdom-
men. Sundhedstid.1916.35. dels (især i perf.
part.; sj.) m. h. t. tale, foredrag: Æneas-
romanen opløste . . Vergils retoriske Vek-
seltaler i livfuld, kuperet Replikskifte.
yVed.B.365. Meyer.^210. 2.3) (nu næppe br.)

m. h. t. vej, tilførsel olgn.: udelukke (fra);

afskære. Meyer.H25. 2.4) (jf. bet. 2.3; hin-

dre i forbindelse med noget andet; skille:
60 udelukke.

\\ (nu næppe br.) m.h.t. tropper:

afskære (2.3). De franske skal have vil-

let passe dem op med 6 å 8000 Mand for

at coupere dem. Gram.Breve.59. ||
m. h. t.

strømarm: adskille fra forbindelsen med
hovedstrømmen ved en dæmning (kupe-

ring). LandbO.lII.248. Sal.^XIV.927. 2.5)
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(jf.bet.2A beg.; sml. fr.suicouper; ^, nu
næppe br.) stikke (over). *Jeg faaer jo

aldrig Spil, undtagen naar jeg vover.
|

Nær var det vundet. Men, da Kongen
blev coupeert, | Saa saae jeg, det var
Beet. CAndreaen. PoetiskeForsøg. (1786). 79.

Dania.III.29.

3) klippe; skære. Meyer.^210. j| nu vist

kun (jærnb.) m. h. t. billet: gennemhulle
med en billetsaks. OrdbS.

4) (overf. anv. af bet. 3; billard., nu næppe
hr.) berøre en modspillers bal paa siden med
sin bal; snitte; tangere. Hrz.D.I.190.

5) (D i forb. som kuperet terræn,
terræn, der er gennemskaaret af hulveje,

hegn, grøfter olgn.; ogs.: opfyldt af moser,

vanddrag ell. (især) betydelige og uregelmæs-
sige højdedrag; ujævn. Terrainet {er) saa
couperet, at Fremrykningen . . kun kan
skee meget langsom. ExercArtil.(1804).232.
I det kuperede Landskab saa han . . en-
kelte spredte Grupper i Krudtrøg. Gold-
schm.(1908).VI.278. Saint Clouds koupe-
rede Skovparti med den rigt vekslende
Træhestand. Schand.0.II.271. Arealet var
oprindeligt ret kuperet. DanmHavebr.172.
Steensby. Geogr.126.
Kupering, en. vbs. til kupere. 1) som

vbs.; fx.: 1.i) (vet. ell. rid.) til kupere 1.

MøllH.III.645. SaUVII.320. 1.2) -^ (gldgs.)

til kupere 2.i. Den, der giver Kort, maa
. . ikke ved Kuperingen (Aftagningen) se
Bunkens sidste Kort. CGSchiellerup.L'hom-
bre.(1926).49. 1.3) (jfbet.2) til kupere
2.4, om anlæg af en kupering (2). SaVXIV.
927. 1.4) (jærnb.) til kupere 3. SaUXII.
913.

jl
hertil Kuperings-saks (OrdbS.). 2)

(jf. bet. 1.3^ ^ konkr.: dæmning, der tje-

ner til at afskære en strømarm fra hoved-
strømmen. Meyer.^(1878).179. LandbO.III.
248.
Kupé-TOg^n, en. [II] 1) {jf. sv. kupé-

vagn, kalechevogn; sj.) d. s. s. II. Kupé 1.

En ny Kupévogn har hun faaet. Og en
måehest.Wied.S.241. 2) [IL2.2] (jf. Gen-
nemgangs-, Indergangsvogn; jærnb.) per-
sonvogn, der er afdelt i kupeer, som optager
hele vognens bredde og hver for sig har ind-
gang udefra. DSB.Tjen. 1. 58. NatTid.^'U
1927.1.sp.l.

I. CP kuple, V. [ikubla] -ede. {jf. ty. (sj.)

kuppeln; til Kuppel; jf. II. kuplet) til Kup-
pel 2.1 (og 2.2); give form som en kuppel;
hvælve. Foran hende kuplede Linde-Al-
léen sine høje Hvælvinger lidt op, lidt
ned. EJuelHans.UD.86. Poplerne .. kup-
ler deres Kroner om hvidkalkede Gavle.
Fleuron.E0.196.

|| især re/l. ell. (sj.) dep.
kuples (Stuck.S.21): hvælve sig; især om
trækroner. *Trold-Fjældet kupler sig op i

et Syn
|

af aande-agtige Kæmpe-Kon-
turer. Z^rac/im.Fa^.^O^. Bøgene var ikke
synderlig høje, men kuplede sig tæt og
mørkt sammen. Bist.FT.7. *Fint fnugget
kupler Sneen sig i Krat og nøgne Skove

j

og i de tykke Popler langs med Togets

Sider. Rørd.GK.42. De store Træer i Skov-
brynet . . kupler sig med svulmende frie

Kroner op i Solskinnet. JVJens.NG.147.
om himmelhvælvingen: *den blanke Him-
mel —

I
Hvor blaa den kupler sig, hvor

klar ogro\iglSødb.GD.45. AlbDam.Mellem
detoSøer.(1906).187. jf.: De tunge Uvejrs-
skyer, som har kuplet sig over Genua-
Konferencens Horisont, fordeler sig nu

10 hurtigt. BerlTid.^^é 1922. Aft. 1. sp. 3. (især

spøg.) om fremstaaende legemsdele: Han er
47 Aar . . Én lille begyndende Mave kup-
ler sig jovialt bag de lysegraa, stribede
Fsint^ons.Wied.Da.52. Ban var meget rød
i Hovedet, og hans Øjne kuplede sig.

Tandr.E.59.
II. kuple, V. se I. koble. Kuplere,

Kuplerske, en. se Kobler, Koblerske.
I. Kuplet, en (MusikL. (1801). 212.

20 Meyer.H25. Brandes.VIII.352. HPanumB.
Ill.Musikleksikon.(1924).591) ell. (nu sjæld-

nere) et (JBaden.Gram.282. Heib.Pros.V.
251. Brandes.Volt.I.146. S&B. Lundb. By-
skov.FR.). (især tidligere ofte skrevet Cou-
plet^. [ku'plæd ell. (nu sjældnere) m. fr. ud-
tale] flt. -ter ell. (nu sjældnere) m. fr. form
couplets (MusikL.(1801).212. HPanumB.
Ill.Musikleksikon.(1924).590). {fra fr. cou-
plet; afprovengalsk cobla, sp. copla, aflat.

30 copula; jf. I. Kobbel; tnetr. ell. J") egl. om
verslinier (versepar), forbundet ved
rim. JBaden.Gram.282. Den Egenskab ved
Alexandrineren, at dele sig i to lige Dele,
og Rimets Natur at gjøre et Couplet af

to Ale^andrinere. Heib.Pros.V. 251. (Sur-
reys) „Sonet" bestaar . . af tre Kvartet-
ter og en Kuplet, der ikke ved Rimene er
forbundne med hverandre. Brandes.VIII.
352.

li
nu især: lille vise (med refræn) ell.

^ arie (i vaudeviller, revuer, komiske operaer
olgn.) af let, muntert, ofte satirisk indhold;
i videre anv. ogs. :spottevise,-digt. Meyer.

^

125. Paa et overmaade haanende Epigram
af Rousseau svarede Poeten Danchet med
et Kuplet, hvis første fire Linjer ikke
mangler Braad.Brandes.Volt.I.146. Des-
værre begynder Folkesangen at fortræn-
ges af Soldaterviser eller andre mindre
heldige Kupletter fra Fabrikkerne. Thor

50 La.MF.105.
|| J^ vers (strofe) i sang, hvori

alle vers afsynges paa samme melodi; ogs. om
saaledes byggede smaasange. Heib.Poet.VII.
128. HPanumB.Ill.Musikleksikon.(1924).95.
tidligere ogs. om sidetemaerne i 18. aarh.'s

klaverkompositioner (MusikL. (1801). 212.
HPanumB.Ill.Musikleksikon.(1924).591) og
om soloer i middelalderlige rundsange (smst.

590). il
hertil bl. a. Kuplet-digter ("Erik Bøghs

sjeldne Evne som Kupletdigter. BerlTid.
60 ^M905.Aft.2.sp.3), -sanger(inde) (Aller.III.

410).
II. CP kuplet, adj. ['kublai] {no. d. s.,

jf. ty. gekuppelt; til Kuppel (ell. I. kuple^)
som har form som en kuppel ell. for-
oven afsluttes med en kuppel. ^) (1. br.)

til Kuppel 1. (kisterne forestiller) hver sit
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fristaaende Castrum Doloris, med dobbelte
Arcader, hvilke bæres af Corintiske cup-
lede Columner. EPont.Atlas.IL346. *Men
øverst Taarnets Kegle ender

|
sig som et

kuplet Marmortelt. Ploug.IMO. 2) til Kup-
pel 2.1 (og 2.2); især om trækroner. Lutter
Brænde: i langtrækkende høje Stabler, i

spidsbuede , kuplede Stakke. Schand. BS.
232. Dyrehavens kuplede Bøge. JPJac.I.
123. *kuplede Skyers Vrimmel

|
brummer

i Vreåe.ThøgLars.VV.24. \\ om fremstaaende
øjne. Kammerherren . . med sine store,

kuplede Rsiceølne. Skjoldb.G.6. Hans Øjne
blev kuplede af Ångst.Tandr.Skæbnemusen.
(1909).171.
Knpol-OTn, en. se Kuppelovn.
Kupon, en. [ku'poix] (ofte skrevet Cou-

ponj. hest. f. -en [ku'p(oix'(a)n] ftt. -er [ku-

'pcoix'ar] (JBaden.FrO.?8(smst.: couponsj.
Lundb.JurFormularbog.^231(smst.l84:Koxi-
pons/ FrPoulsen.MD.139) ell. (især Y; m.
fr. form) -s (HandelsO.(1807).47. LovNr.
154^Viil874.§l. Eage.''719). {sv. kupong,
ty. coupon (kupon); ft-a fr. coupon; til ku-
pere (1); især Y ell. emb.) afklippet, af-
skaaret stykke; ogs.: stykke, der kan af-
klippes ell. fjernes paa lignende maade. 1) i

klædehandelen : afklippet stykke af en
tøjrulle (mindre end ^Urulle); spec: stykke,

der udklippes af en tøjrulle efter et bestemt

maal, fx. til en dragt. 40 Coupons fine
Herrestoffer. BerlTid.Vsl929.M.23.sp.2. jf.:
Coupon . . Rest, Stuv af Alenvare. Meyer.^
125. 2) stykke af blanket, der kan afrives
ell. afklippes (for at udleveres til adressa-

ten), fx. om stykke af postanvisning, jærn-
banefragtbrev. Dér laa Checken udfyldt.

Og mange andre Kuponer i Hæftet, som
han kunde fylde ud. OBung. Nov. 1. 207.
SaUXIX.469. 3) rente- ell. udbyttebevis
paa obligationer og aktier, der, naar renten

forfalder ell. udbyttet udbetales, kan fra-
klippes fra obligationen (aktien) ell. et med
denne følgende kuponark og afleveres som be-

vis. HandelsO.(1807).47. Obligationer eller

Aktier med dertil hørende Koupons. iov
Nr. 154°"y11 1874. §1. HageJ'719. \\ klippe
kuponer (jf. Kuponklipper; især spøg.

ell. nedsæt). Homo8.CMA.140. FrPoulsen.
MD.139. Det her er s'gu noget andet end
at ligge og slange sig på Divanen og
klippe Kuponer, hvdi? TomKrist.LA.282.
4) (til bet. 3j mærke, der fraklippes ell. -ri-

ves, og som ved betaling af rabat („rabat-
kupon"), uddeling af rationer olgn., anven-
des som bevis. SaVXIV.928. Meyer.^210.
Knpon-ark, et. [3, 4] ("s/. Kupons-, ITa^e.*
719). (især Y). Ludv. Meyer.H064. -bog,
en. [3, 4] Ludv. Paa Disken laa Kupon-
bøger til lndsamlingen.AndNx.PE.III.274.
-klipper, en. [3] (j/.fi/.couponschneidér,
holl couponknipper; spøg., nedsæt.) formu-
ende person, der lever af renterne ell. ud-
byttet af obligationer ell. aktier. Wied.LO.
42. der er sgu ikke en eneste Kupon-
klipper, uden han bilder sig ind, at han

arbejder. Sødb.DU.64. IKolbjørn.Bedrifts-
raad.(1924).10.

\ Kappe, en. ['kuba] flt. -r. (fra ty.

kuppe; vist besl. m. kopf, se Kop; jf.B\eTg-
kuppe) rund bjergtop. Finlands Kupper
og Kjølens Aas . . ragede op. FrPoulsen.
R.126.
Knppel, en. ['kub(8)l] (nu næppe br.

Kupel. Anat.(1840).II.314. — nu næppe br.

10 m. fr. form Coupole. EPont.Atlas.il.242.264.
412.jf.JBaden.FrO.78 «a»n<Koupel (EPont.
Atlas.II.148), best. f. Coupel(e)n (JBPaulli.
N.25. Prahl.ST,III.85)). fees^. /". kup(pe)len;

flt. kupler, {sv. kupol; gennem ty. kuppel
fra ital. cupula ell. fr. coupole, af mlat.

cup(p)ula, dim. til lat. cup(p)a, tønde, fad;

jf. I. Kube, I. kuple, H. kuplet)

1) (bygn.) mer ell. mindre halvkugle-
formet, hvælvet tag (jf. Kuppelgrav

20 samt Hjælmtag 1); nu oftest: hvælving i

form af en halvkugle, der er tag over

(en del af) en bygning (især: over et rundt
rum); ogs. om den indvendige side, loftet af
en saadan tagkonstruktion; kuppelhvæl-
ving; undertiden ogs. om andre typer, især
om den russiske, løglignende form (jf. Løg-
kuppel). (Kallundborg kirke) er en Kors-
Kirke, over hvis Middelpunkt det mel-
lemste og høyeste Spiir hviler paa en

20 Coupole, som bæres af 4 store fristaaende
Qvadersteens Pillere. EPont. Atlas.IL 412.
i St. Pauls Earke (i London er der) et

Gallerie, som gaaer rundt om det Ind-
vendige af Kuppelen. FrSneed.1.446. *Ho-
vedstaden

|
Med dens Buer, Kupler, Søl-

ler. PalM. VI.255. Beckett.YK.83. jf. Halv-
kuppel (o: kuppel paa halvrund bygning,
byaget over en halvcirkel. VLorenzen.VorFrue
arke.(1927).114) samt Fladkuppel (o:

40 kuppel, hvis lodrette gennemsnit er mindre
end en halvcirkel. SaVXiy.929).

||
(astr.)

drejeligt, halvkugleformet tag paa observa-

torium. Heegaard.Astron.53.
\\
(nu næppe br.)

lanterne (paa en kuppel). Hun maa .

.

kuure inde i Huuset, og har kuns et lidet

Daglys, som kommer fra Coupeln paa Ta-
get. JBPaulli.N.25. vAph.(1759).

2) i sammenligninger ell. billedl, om hvad
der (i form) ligner en kuppel (1). 2.1) (især

50 poet.) i al alm. *Jeg saae din unge Pande
|

I renest Stiil en Kuppel,
|
En yndig Hvæl-

ving dsiime. Aarestr.SS.III.174. Høet stak-

kes i Tusinder af Kupler ude i Engene.
HVClaus.DL.146. || om himmelhvælvin-
gen. Lærkens Jubeltoner rislede ned fra

Himlens blaa 'KMppe\.NJeppesen.B.34.JVi-
be.Slaaen.(1927).12. jf.: Himlen var saa
vældig. Skyerne overtaarnede hinanden
og rejste sig næsten til Himmelkup-

60 lens M.idte.jyJens.NH.34. || om runde træ-
kroner. *Himlen hvælver klar og blaa

|

Sig over Skovens grønne Kupler. Winth.
HF.2. (træernes) stolte Kupler og Kroner.
KnudPouls.(PoUyiol920.7.sp.2). 2.2) den
øverste, kuppellignende del af en genstand.

II
(nu næppe br.) øverste del af en smelte-
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ovn olan. (kuppelovn). vAph.Chym.II.263.
VSO.

II
(skræd.) øverste runding paa et ærme.

Skrædderbogen. (1922). 14. || rund bjerg-
eli, bakketop. PalM.(1909J.I.4?8. Højtide-
ligt løfter (bjerget Tabor) sin runde Kup-

Eel ind under SkyerneJørg.JF.11.25. Bøg-
oved, en sjældent smukt rundet Kuppel,

som synes mægtigere end den er, fordi
den ganske for sig selv ra^er op over
Dammen og fordi den er tilvoxet med
Bøge. HVClau8.DL.?0.

\\ (jf. Kuppelrum;
anat.) den afrundede spids ell. afslutning
paa sneglen (Cochlea) i øret; Cupula. Sax-
torph.0.84. ESchmiegelow. ØretsSygdomme.
(1893J.267. 2.3) hvad der danner en skærm
ell. et dække om ell. over noget || kuppel- ell.

klokkeformet skærm af glas ell. porcelæn,
der er anbragt om ell. over en lysgiver (lam-
pe), især for at mildne lyset (jf. Lampe-
kuppel^. Levin. D&H. Feilb. Kupler og
Reflektorer sætter den Lysstyrke, der mod-
tages fra Lampen, stærkt ned, men kan
til Gengæld give bedre Spredning af Ly-
set. SaU11.900. Wglasklokke, anbragt over
et ur, en kunstgenstand som værn mod støv.

D&H.
II ^ (1. br.) om (toppen af) kommando-,

udsigtstaarn paa undervandsbaad. Sal.X VII.
1027. Scheller.MarO.

|| (^ ell ^ ; foræld.)
skærm af panser over et barbettetaarn

;

ogs.: pansret dække ell. taarn over skyts;

pansertaarn. Scheller.Mar0.48.jf.DTe\ e-
(S&B.I.175. D&H.), Panserkuppel (Sal.

XIII.1137).
II ^ stel af stænger over en ned-

gangsluge, som kan bære et overtræk olgn.

Scheller.MarO.60. 2.4) (vel til bet. 2.3 beg.;

vulg. ell. jarg.) om hovedet; især i forb.
sk r p aa (sjældnere i. CMøll.PF.435) kup-
len, ikke rigtig klog; skørhovedet. Dania.
III.62. naar man har den Kæfert og æ'

ve' og bie' ædru, saa ryster man bare paa
Kuplen og saa har man den igen. StormP.
TaktogTone.(1919).73. Der var altsaaBarne-
daab, stærkt med lang Morgensøvn og et
helt Tømreranlæg paa Kuppien (o: tømmer-
mænd) som l£»iieT^iesQnt.Cit.l919.(Wa7i-
scher.KN.128).
Kappel-, i ssgr. ("Kupel-, Kupol-, se Kup-

pelovn;, især (bygn.) til Kuppel 1; fx. (for-
uden de ndf. anførte) : kuppel-agtig, -akse,
-bygning, -form, -formet, -konstruktion,
-maleri, -pille, -top. -batteri, et. [2.3]

(jf. -skib samt Batteri 1.2 ; foræld., si.). Med
det ene (skib) gaar jeg ned i Havet og
sprænger Bunden paa alle hans Pantser-
fregatter og Kuppelbatterier.^ø^/i.JIJ.S^^,
-grav, en. (arkæol.) gravbygning fra Græ-
kenlands forhistoriske tid, oftest anlagt i en
hjergskraaning og indvendig af form som
en bikube. SnphMUU.V0.88. Beckett.VK.27.
-bat, en. (jf. -spir, -taarn samt Hat sp.
939^; sj.) kuppelformet taamtag; hjælmtag.
Som en skjøn (bygning) fordærves, idet
de dristige Spir trykkes ned til plumpe
Kuppelhatte. JPJac.(1924).I.273. -bvæl-
ving, en. hvælving, hvis hvælvflade er en
halvkugle (jf. Kuglehvælvingj; ogs. om det

indvendige af en kuppel. ForklMurere.43.
SaUX.729. -lampe, en. [2.3] (1. br.) lampe
forsynet med kuppel. Schand.AE.371. Pont,
LP.I.40. Luften, der fyldte Aftenmørket,
var saa tyk, at de elektriske Kuppel-Lam-
per, der svævede over Rangerterrainet,
var forsvundet. Bønnelycke.L.127. -ovn,
en. [2.2] (Kupol- [ku'poU-] OpfB.UIIl.113.
Hannover.Tekn.29. — nu næppe br. Kupel-.

10 Meyer.^175. Meyer.199). {efter eng. cupola-
furnace; navnet, fordi disse ovne opr.var
forsynet med en kuppel (2.2) over skorstenen)

skaktovn til udsmeltning af raajærn.
Wagn.Tekn.44. OpfB.UII.160. f -pels,
en. {fra ty. kuppelpelz) d. s. s. Koblerpels.
Dronning Sophie Magdalene . . blev endog
beskyldt for, at hun umagede sig forat
viise ham (o: Chr.VII) et Par smukke
Piger, men da de ikke sadte ham i nogen

20 synderlig Bevægelse, saa vilde hun for-
tiene sig en Kuppel Pelts paa en anden
Msi3ide. Biehl.Br.lO. -ram, et. [2.2] (anat.)
øverste del af trommehulen i mellemøret, At-
ticus ell. Recessus epitympanicus. ABorne-
mann. Operationsøvelser. (1897).160. Klinisk
Ordbog. (1921). 24. Kuppelrum sfisteL
smst.131. -sal, en. sal, der som loft har en
kuppel. VilhAnd.BT.211. Weilbach.Fredens-
borgSlot.(1928).17.45. II

Kbh.'s Observatori-
: o ums K.ViT^^Q\s2L\.Heegaard.Astron.52. -skib,

et. [2.8] ^ (foræld., sj.) krigsskib med (dreje-
lige) panserkupler (jf. -batteri samt Taarn-
skib;. S&B. Scheller.MarO. -spir, et. (jf.
-hat, -taarn; 1. br.) spir, hvis nederste del
bestaar af en ell. flere (løg)kupler olgn. lange,
slanke Kirkespir . . eller svulmende Kup-
pelspir. TroelsL. III. 56. -taarn, et. (jf.
-hat, -spir; 1. br.) taarn med kuppelspir ell.

-tag. TroelsL.III.56. -tag, et. kuppelfor-
<o met tag; ogs. : tag over kuppelhvælving. OpfB.^

1.267. Gnudtzm.Husb.190.
L Kar, en. se I. Kure.
IL Kar, en ell. f et (Reiser. III.513),

[ku-V] flt. -e ell. f -er (Holb.KR.1.6. LTid.
1733.74. Lægen.reg. Oehl.F.139. Blich.(1920).
III.84). {gennem ty. kur fra lat. cura, om-
sorg; jf. kurere samt Sineeure)

1) (uden for særlige forb., især m. attrib.

adj., næsten kun med.) en (af en læge fore-
50 skreven, en patient anvendt) systematisk
sygebehandling med brug af særlige læge-
midler, diæt olgn.; ofte m. særligt henblik paa
de derved anvendte helbredelsesmidler
(jf. Brønd-, Citron-, Druekur olgn.); (tid-

ligere) ogs. m. overgang til bet: gavnlig
(helbredende) virkning, helbredelse
(jf. Moth.Conv.K236. MO.). Jegmaae con-
ferere lidet med min Søn om Curen . .

hun (o: patienten) maa ud til Kilden. Holb.
60 KR.I.8. Landsoldaternes Cuur (kan ikke)

skee paa Regiments-Kassens Bekostning.
MR.1794.679. *Man siger, du (o: en læge)
er stærk i sieldne Curer. Oehl.F.139. *Cu-
ren . . er stundom værre

| End Sygen, der
skal jages bort. Heib.Poet.VIII.109. »Læ-
gerne har nylig indbyrdes kæmpet

| Med

XI. Rentrykt ^»/g 1929 51
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Floskler og Fraser om de sikreste Kure.
Drachm.D.94. det er ganske mod min Kur
at gaa Tur nu. Jeg skulde netop i disse

Timer . . sidde paa mit Værelse for aabne
Vinduer. KLars.DM.71. Panum.417. ||

(nu
1. br.) m. h. t. dyr (jf. Hestekur, Kurpenge^.
Cuursmeden (kan ikke) komme ud med
det som til Cuur (af heste) og Beslagpenge
erreg\ementeret.MR.l?94.678.\\(isæremb.)
i forb. kur og pleje, (husbonden) skal lo der betegner den anvendte fremgangsmaade

var mestendeels deres største Sygdom,
hvorimod han ei kunde bruge noget kraf-
tigt C ur. Reiser.III.513. saa vidt jeg troer,
er endnu en radikal Cour (o: for at for-
korte processernes sneglegang) høit fornøden.
Birckner.Tr.l26. *vor tyske Doktor (o:

Struensee) brugte for radikale Kure.Schand.
SD.102. en god, probat Kur mod Doven-
skab. D&H.

II (jf. bet. 1 slutn.) f m.

sørge for (tjenestefolkenes) Kuur og Pleie

Nørreg.Privatr. 1.276. Bek. Nr.395 ««/e 1920.

§59. II
i forb. m. karakteriserende adj. som:

en haard, probat, radikal kur olgn.

(jf. u. bet. 2). „I skal tage et got Løg-Æble,
deele det udi 8 Parter, paa den eene deel

skal I komme liidet Sennep . . paa den
anden Deel . . lidt Camfordt .

." — „Det
er en haard Cuur." Holb.Hex.II.S. en ra-

dical . . Kur. Turnbull.Regler forBrokpatien-
ter.(overs.l805).34. Hrz.XV.178. jf. bet. 2:

Jeg kunde ikke sove inat; Kl. 2 spiste jeg
derfor en Kommenskringle, og saa faldt

jeg i Søvn. Det er en probat, men maa-
ske ikke tilraadelig Kur. FritzJilrg.(NBøgh.
FJ.57).

II
(især med.) i forsk, verbal-forb.,

dels om lægen: bruge (2.i), foreskrive
(8.2), t gøre (4.1), ordinere en kur,
have, tage (en) i kur olgn. *Hand brugte

gøre sin kur, øve sin (gavnlige) virkning.
*Men jeg i Øyeblik vil Hielpen see og
høre,

I
Før Prøven kand sin Cuur og rette

Virkning giøre. Brors.156.
III. Kur, en ell. f et (i bet. 1). [ku-V]

(fra fr. cour, ogs.: gaard, hof, følge; egl. sa.

ord som Kohorte; jf. Cortége)
1) t skare af deltagere i en hoffest.

*Hirschholm I . . | To Dage dette Aar du
20 helligholdt som Fester,

| For Kongens
Majestet og Kongelige Giester.

| Den før-

ste Dag . .
I
Du saae et talrigt Cour sig

. . måtiRåe.Prahl.ST.III.49.
2) om det forhold, at underordnede per-

soner (i overensstemmelse med skik ell. cere-

moniel) fremtræder for en overordnet (en
fornem person, høj embedsmand, regerende
fyrste) for at fremføre ønsker, tak, ærbødig
hilsen olgn. (nu næsten kun: for kongen i

et slags Cuur for Heste, Fæ og Folk. Holb. 30 anledning af fødselsdag ell. aarsskifte ; jf.
Paars. 149. Det skal være en ypperlig
Mand, der har giordt stoore Curer. sa.

KR.I.6. en Kærling kan gjøre de Kurer,
som de berømteste Læger . . ikke ere i

Stand t\\.PAHeib.VS.352. *Han Moderen
taer strax i Cuur, | Og lader hende Vandet
drikke. Oehl.F.14. PalMJ.70. »Forsigtig
han (o: en læge) ordnede Cnren. Aarestr.SS.

V.50. MO. S&B. D&H. dels om patienten:

'Nytaarskur); ærbødig visit; opvartning;
foretræde. *Da Kongens Fødsels-Dag
sidst helligholdt er bleven, | Enhver i En-
felsk Tøy til Couren sig indfandt. Pm^L
T.III.55. Verten affecterede ikke at være

Baron, og hans Kone giorde ingen For-
dring paa Cour. FrSneed.1.574. Cour . . til

Hove eller hos Overmænd, ie^/i. ("i800^.
Medens Couren fandt Sted bleve Hofda-

bruge (en) kur, underkaste sig en 40 merne staaende bag Dronningens StoL £<
kur, give sig, lægge sig, ligge (vAph.
(1759). Winth.IX.200) i kur (hos en),

ligge, være under kur olgn. De store
i Engelland have lykkeligen paa nogen
Tid betient sig af denne Cour. LTid.1722.
Nr.1.6. han undskyldte sig . . med en
Kuur, som han maatte bruge, og lod den
ene Ret efter den anden gaae sig forbi.

Skuesp.VII.131. MO. S&B. D&H. (jf. u.

lar.GH.1.37. Kl. 9 ankom Hs. Maj. Kongen
. . hvorefter Kuren tog sin Begyndelse.
BerlTid.'-V4l905.M.2.sp.2. EGad.TT.127. \\ i

særlige forb. (især i formelt spr.), dels om
den overordnede (spec.kongen j: give, have,
holde kur, stede til kur. *som Hof-
mand han (d: Adam Homo som teaterchef)

galant gav Cour. | Hver (af skuespiller-

inderne) fik et Ord, hvortil et Smiil der
Brønd-, Grønkur oft.). \\ (jf. bet. 2 slutn.) f 50 s^i\\eå.PalM.V.299. D&H. dels om den un-
m. subj., der betegner det anvendte helbredel-

sesmiddel: gøre lykkelige kurer, frem-
kalde god virkning (virke helbredende), de
lykkelige Curer, som Vandet (i Helene-
kilde) havde giort. EPontAtlas.IL256.

2) overf.: fremgangsmaade til fjer-
nelse af et uheldigt forhold, en daar-
lig, mangelfuld tilstand olgn. *A1 Ver-
den er i sin Natur | Til evig Pine skyl-

derordnede (nu 1. br.; jf.bet.S): gøre en
sin kur olgn. Efter Prædiken gaaer man
need udi Ministeren Hr. Etatsraad Winds
Stue for at giøre ham Couren, hvor da
gode Venner ved den Leylighed vedtalis.

Klevenf.RJ.81. Cour giør jeg slet ikke for
dette eller noget andet Hof. Molb.Breve.l 7.

*Supplicanten faaer sin Taalmod øvet . .

trygles maa der, krybes, gjøres Cour. Heib.
dig,

I
I Verden fandtes ingen Cuur | Mod 60 Poet.X.215. uegl (jf. bet. S): *Til Penge

denne Skade gy\d\g.Brors.l04.Blich.(1920).
II 1.84.

II (jf. u. bet. \) i særlige forb. m. adj.,

verbum: Dersom ikke just alle andre Syn-
dere trænge til saa haard en Cur, som jeg,
da maa de takke Gud, som giør dem
Veyen lettere. EPont.Men.III.349. Tvang

giører hver sin Cour, |
Hver Penge-Klan-

fen lider. Graah.PT.1.285. mens Andre gør
ordens Mægtige deres Opvartning, har

jeg foretrukket at gøre Ulykken min Kur.
Brandes.X.146. jf.:*Mig hued ingensinde I

Smaafuglene i Buur, | Som pynteligt paa
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Pinde | Maa sætte sig til Kur. Winth.HF,
211 (næppe m. bet „ro, hvile", til IV. kure
1-2, jf. smstMS).

3) opmærksomhed, (galant) hyldest,
som man lægger for dagen over for en
person af andet køn (især om en mand
over for en kvinde), som tidtr. for erotiske

følelser, ønske om at indynde sig hos, gøre

indtryk paa, vinde ell. besnære vedk. (ofte

med forestilling om, at den saaledes optræ-

dende mindre drives af oprigtig forelskelse

end af forholdsvis flygtige stemninger, for-

fængelighed, letfærdighed, egoisme olgn.). Me-
get lempelig begyndte han at . . vise hende
den Slags artige Opmærksomhed, som ikke
er Kur, men lig Janushovedet vender An-
sigtet til begge Sider, til Alvor og til

Spøg. Ooldschm.III.440. tage mod Kur af

En. S&B. D&H. \\ især (jf bet. 2) i forb.

gøre kur (nu sj. sin kur. Qraah. PT.II.
168. Brandes. Volt.1.99. f kuren. Gylb.1.68),

i alm. m. præp. til ell. (nu sj.) hensobj. (jf.

gøre haneben^. Medens de taler giør Hen-
rich . . Cour til Pernille. Holb.Masc.IIL2.
*Da er hun ikke værd den Cour man hende

fiør. ChrFlensb.DM.II.159. Holbergs Styk-

er mangle et vist galant Plaisanteri; der
giøres ikke Cour i dem. Oehl.Er.IV.9. (Vic-

tor Hugo sad) mellem et Par ældre Damer,
der giorde ham Cour. smst.245. Det er en
Nar, som gjør Cour til alle Fruentimmer.
Heib.Poet.VI.289. Han gjorde nok stærkt
Kur til en Dame i Paris, siger man. Rode.
Dg.69. dejligt var det, at han ikke gjorde
den allerbitterste Kur til mig, der var ikke
saa meget som en Antydning i et Smil en-
gsLng.SvLa.FruG.63. jf.: *Det gaaer Skri-

benten, der giør Verden Cour, |
Naar Ver-

den tier stille som en Muur,
|
Aldeles som

en anden Frier: | Han troer, at man sam-
tykker, naar man tier. Bagges.L.161. m. h. t.

dyr: træk fra fuglenes liv . . deres måde
at gøre kur pL Hjemlivpå prærien.(1917).
282.

IV. Knr, et. [ku-V] {ænyd. d. s. (PJCol-
ding.Kircke-Historie.(1614).Aaaa4 v. Cccc2 *');

fra ty. kur, f., egl.: valg (jf. Kurlagen samt
Kørmester^, ret til deltagelse i (kejser)valg,
ell. : landomraade, hvortil denne ret var knyt-
tet (jf. Kurfyrste^; egl. sa. ord som Kaar
(1.2); nu kun i ssgr. Kurfyrste osv.) kurfyr-
stes værdighed ell. landomraade; kurfyr-
stendømme. Kong Woldemar var det
herom at giøre, at faae sine Svogre . .

forsonede med Kæyseren saaledes, at Chu-
ret og Mark-Brandenborg skulde ikke med
alle gaae dennem fra. Gram. (KSelskSkr.
LV.58). jf. VSO.

V. Kur, et. [kor, kor'] flt. d. s. {no. kurr;
jf.glda.kuT, mishagsytring, knurren, oldn.
kurr; vbs. til VI. kurre; i/". VII. kur; poet,
sj.) kurrende lyd; kurren. *Der lyder
under Bue

|
En sælsom fager Røst

| Som
Kurr af Moder-Due

|
Til spæde Ungers

Trøst. Grundtv.SS. V. 62 9. *Ei Duens Kurr
fra Almens Krone lyåer.Winth.LL.22L *Ti-

den lytter i de tomme Celler | til dunkle
Kurr af blaa og bruno Duer. HSeedorf.
ID.139.

VI. Kar, subst [ku-V] {jf. sv. kura, holde
udkig, fra mnt. kuren, spejde (egl. sa. ord
som IV. kure^, samt mnt. kur, udkig, vagt
(i ssg. kurhus), ty. (jæg.) kur, anstand (l.i)

faa jagt; rimeligvis dannet (arkais.) efter
Kure; j/. III. Kure) udkig; vagt; iforb.

10 holde kurmed: *Med de vendiske Hun-
de

I
Jeg stadigt holdt KnuT.Winth.HF.129,

VII. kar, interj. [kor] {ænyd. d. s.; jf.
V. Kur, VI. kurre) som gengivelse af
duens (kurrende) røst. *„Hvad siger
Skovdue?«

|
„Kurr, kurr, YlvltxX'' NEPeter-

sen. Tusendfryd.(1888).38.
Karag:e ell. Coarag^e, en. [kuira'jQ,

ogs. ko-] (ogs. (nu næsten kun dial.) m. former
som Kuragie, Couragie (Pflug.DP.8. Holb.

20 Tyb.11.2), Kurasi(e), Courasi(e) (Hauch.SK,
17. sa.Gontrasterne.(1816).35. Feilb.), Kor-
(r)asi(e), Cor(r)asi(e) (Holb.Kandst.I.l. sa.

Vgs.(1731).LIL5. sa.Jep.LV.6. Luxd.FS.35),
Kuras (OrdbS.(Falster), jf. Galkurasj, Ko-
ras (Orundtv.Saxo.1.48. FolkLægem.L.17
(bornh.). OrdbS.(sjæll.)) ofl. {ligesom sv. ku-
rage (t kuras), ty. courage fcoragie, kura-
schi, eorass ofl.), holl. courage, co(u)ragie
fra fr. courage, afl. af fr. coeur, hjerte (jf.

30 I. Hjerte (2.4)^; jf. kurassig; især (nu næ-
sten kun) brugt uden art. (i særlige forb.))

1) (nu især dial. ell. spøg.) tapperhed;
dristighed (1); (frisk) mod. (især i forb.
som faa, have, give kurage olgn.).

Moth.Conv.K189. Det er det allerbeste
med Brendeviin, at mand faar saadan
Coratie derefter. Holb.Jep.L.6. See Jesper!
er det dig, jeg er forblindet af lutter Cou-
ragie (o: kamp-iver).sa.Tyb.II.2. en slet

40 Courage, hvilken og en Poltron kand viise.

LTid.1755.21L jeg fik Courage, da jeg
mærkede, jeg var kommen i et Huus,
hvor man forstod sig paa Poesie. Oehl.Er.
L.236. Kjærlighed giver Courage. Heib.
Poet.VL269. *Du har ei mindste Draabe
Courage i dit Blod. Winth. VI.259. maaskee
kaster hun Shawlet om sig imorgen; det
vilde da give mig en heel Courage. Gylb.
V1.229. jeg (følte) selv en Lyst og Frei-

50 dighed, som gjorde, at jeg tog Alt med
den mest rosenfarvede Courage. /Sc^acfe.

423. Ploug.(Studenterkom.66). det er der
inte mange der har Kurasje ti\. AndNx.
DM.V.85.}\ brugt som opmuntrende tilraab:

frisk mod! (vær) ikke forknyt! Ej! cor-
rasi Antonius, jeg veed, du har jo intet

ondt g'iort. Holb.Kandst.1.1. Courage Sga-
narell, forsøg end engang. sa.NP.A2*'. Oehl.

SH.15. *Parat jeg er til List;
|
Nu Cou-

60 rage blotl Lykkes vil den vist. Heib.Poet.
VII. 53. spec. i forb.: lystig, kurage I

Saa lystig 1 Korasil Ingen Suurmulen, ge-
svindt skriv under. Luxd.FS.35. *Saa, hei
lystig Koras!

|
Skiær vi Rumpen af Mads.

Orundtv.Saxo.1.48. OrdbS.(Falster). 2) egl
om hvad der giver mod ell kraft (jf. Gal-

51*
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kuras samt Heste-, Kokuragej; især (nu
kun dial.) i forh. dobbelt kurage, egl.

om en ekstra stærk snaps (jf. dobbelt 8.8^.

En Snaps Bitterl Eller dobbelt Courage.
Heib.Poet.V.207. || m. videre anv.i dobbelt

(og overflødig) forsyning af noget; for me-
get af det gode; dobbelt konfekt (3.2). Stine
er rødhaaret, rød Kjole vilde være dob-
belt Courage. Aftenlæsning.III.(1861).335.
Il

(dial.) storartede løjer, det var dobbelt
koras. OrdbS.(sjæll.).

'

karanse, v. se karanse.
Kur-anstalt, en. [I.IJ anstalt, hvor en

patient tages i kur (især brøndkur-, vand-
kuranstalt, sanatorium; jf. -stedj. Familien
(vilde) nødig . . have ham (o: den sinds-

syge) i en offentlig CuuTsmstsdt. FalM.IL.
11.246. Krak.1927.11.902.

I. Kurant, en. [ku'rBn'rf] fit. -er ell.

t d. s. (JJuel.456). (af II. kurant ell. ved
forkortelse af Kurantmønt olgn.; foræld.;

jf. Priskurant) især koll. ell. i flt.: kurant
(11.2) mønt (spec. om mindre mønt mods.
speciedaleren, der havde fuld værdi efter

møntfoden; jf. II. kurant 2.2^; ogs. m. mere
ubest. bet.: penge; mønt; kontanter, (jeg)

hafde at fordre . . en Summa for dend
;, mig med rætte tilkom, paa de

Jourant, mig vare givne. JJuel.456. JR
PaulliJM.19(se Krone sp. 452*^«). „jeg har
nu effen en 400 Rdl. nødig." . . „jeg har
dem just hos mig. Her har jeg 200 Cou-
ranter (o: kurantdukater), vær saa god og
behold Pungen til.^ Kom Grønneg. 11.117.
Den (o: pengekassen) er meget let — Ja
er der ei Couranter i den, saa kan der
være Banco-SedleT.Wiwet.EL.119. Her
ere kun faa Curranter i Landet. 7/80.7.574.

hans Person er ikke farlig, men desto
meer hans Faders Couranter, især en For-
dring han har paa os. Blich.(1920).IV.23.
*da Egennytten regnede Sjæle i Kurant.
PlougJI.86. Specier, Kroner, Kurant. Axel
Nielsen.(bogtitel.l907).

\\
grov kurant, se

II. grov 1.1.

II. kurant, adj. [ku^ivn'd] (ænyd. d. s.

(COstersen. Glossarium.(1641).118); gennem
ty. kurant (kurrent, korrent) fra fr. cou-
rant (ital. correntej, egl. præs. part. af fr.

courir, løbe, lat. currere; jf. Korridor, Ku-
rér, Kurs samt Kontokurant)

1) t som paa et vist tidspunkt (i øjeblik-

ket) er under udvikling, i gang ell. frem-
træder med gyldighed; løbende; aktuel.
Geheimeraaden skriver de courante Sager
under efter Kg\.'BeisiliBg.Luxd.Dagb.I.126.
Den courante Priis, det er, Varenes nær-
værende Priis. IIandelsO.(1807).47. Cou-
rant Gjeld, som man ikke har givet Be-
viser for, men som kommer af de daglige
Udgivter. smst.48. Agenter, varetagende
deres respective Nationers courante poli-
tiske som mercantile Interesser. StBille.
Gal.III.160.

2) om mønt. 2.l) (fagl.) som er i om-
løb (kurserer, cirkulerer); gangbar;

gyldig; ogs. spec. (især m. h. t. udenl. for-
hold) om hovedmønt (i modsætn. til skille-

mønt). Herimod betaler Banquen i Kiø-
benhavn til den i hænde havende, naar
forlanges = Tie Rixsdaler skriver lORdlr.
udi Courant Mynt. tekst paa pengeseddel
1737 (og senere), se Wikke. Kurantmønten
1726-1788. (1927).332 (jf. smst.333.338.339.

341). hvor slet ingen gode Penge bruges,
10 der har de falske Mynteres Stempel intet

Sted. Udi lisland . . bruges slet ingen cou-
rant Mynt. Der tør man altsaa ey vogte
sig for falske 8 Skillinger. EPont.Men.lII.
577. HandelsO.(1807).48. Hage.H280. 2.2)

(nu næsten kun foræld.) attrib. efter mønt-
ell. prisangivelse som udtr. for, at værdien
angives efter den cirkulerende (mindre) mønt;
spec. om den indtil 1813 cirkulerende mindre
mønt, der udmøntedes med ringere sølvind-

20 hold end efter (specie)møntfoden (1726 ned-
skreves de cirkulerende mønters værdi, saa
at der fremtidig gik IP/s rigsdaler (Kurant-
daler) paa den fine mark; jf. Kurantbank),
hvorfor der ved betaling med den mindre mønt
regnedes med en (indtil 1726 vekslende) op-
gæld i forhold til speciedaleren). Een Rigs-
daler Courant. tekstpaa pengeseddel i 18. (og
19.) aarh., se VortFolk.I.(1897).200 (jf. ovf.
1. 3ff.). hvert Exemplarer for 3. Rigsda-

30 ler 8. Mark Dansk courant efter værende
cours betalt. Langebek.Breve.500. maaned-
lig havde (jeg) 70 å 80 Rbdl. courant. JJ
Paludan.Er.l29. forresten forærte han (o:

en tysk onkel) mig fire Skilling Courant
til videre Fortæring (paa rejsen fra Kiel
til Neumilhlen). Gylb.IX.78. Jeg holder en
Daler Kurant paa næste Kast (o : i terning-
spil). Thorsøe.EM.85. Feilb.

3) (især Y) om (handels)vare: gangbar;
40 (let) sælgelig; (let) afsættelig; ogs.: af
god sort; i god orden; god. alle Sorter
af de courante brugelige Vahre. /SøfeW^sA.

(1752).§381. EPont.Atlas.III.437. Vårene
(inddeles) i afsætlige eller kurrante og i

uafsættelige eller ukurrante. KiøbmSyst.I.
11. HandelsO.(1807).48. MG. Hage.*56L
Staten havde jo ogsaa paa en Maade sin

Fordel af Kurtisanerne . . som en kurant
Handelsvare, der satte Fart i Pengene.

50 Tilsk.l918.II.241. Feilb.

4) (overf. anv. af bet. 2 og 3j om udtryk
olgn.: almindelig fastslaaet ell. an-
vendt; almindelig; gængs, de mange
rhetoriske Vendinger med deres Antyd-
ninger af Billeder som er kurante i den
arabiske Poesi. StSprO.Nr.124.61. alle de
den Gang kurante Ord om den gode
Smags Genskdiheise. EIIannover.E.68.

\\

(nu 1. br.) om person: som man (efter den
60 almindelige mening) skal være; normal;

ogs. (jf. bet. 3 samt I. kontant 2.2); som man
kan stole paa; som der ikke er noget vrøvl

med; dygtig; regulær. Her er . . ingen
Vanskelighed med hans Selv . . han er
afslebet som en Rullesten, courant som
en gangbar Mynt . . han (er) just . . et
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Menneske som sig bør. Kierk.XI.147. hun
er en kurant pige

|

Kurant-, i ssgr. af II. kurant, især

(foræld.) af bet. 2.2, spec. i betegnelser for
pengesorter (før 18LH), hvis sølvindhold (rin-

gere end speciedalerens) var i overensstem-

melse med kurantmøntfoden (se -daler, -mønt,
-seddel ofl.). -bank, en. i best. f, tidligere

olm. betegnelse for den 1736 i Kbh. oprettede

hank, som (indtil 1813) havde ret til at ud-
stede sedler, der skulde være indløselige med
kurantmønt. Forordn.^lxl813.§9. Hage.*641.
-daler, en. SaUXIV.935. -dukat, en.

fiavn paa en guldmønt, der var = 2 kurant-
daler (12 mark). MR.1815.111. Wilcke.Ku-
rantmønten 1 726-1 788. (1927). 20. 24. 44. jf.
ovf. sp. 807''\

Kurante, en. [ku'rBix^(a)] flt -r. (tid-

Ugere ogs.: Kurrente. Klevenf.BJ.210. Kor-
rente. MusikL.(1801).50). (fra fr. courante
(ital. corrente^, til fr. courir, løbe, jf. II.

kurant; foræld.) navn paa en i tidligere tid

anv. hurtig dans (i tredelt takt); ogs.:

musik til en saadan dans. *Emanuel,
som giort har Stycker for Trompetter,

|

Foruden andet, som Couranter, Menueter.
Holb. Paars. 316. efter at hafve dantzet
nogle Currenter, løb (jeg) hiem paa He-
ste-Been, trætt og sulten. Klevenf.RJ.210.
MusikL. (1801). 50. HPanumB. III. Musik-
leksikon.(1924).95.
Kurant-fod, en. d. s. s. -møntfod. Sal.^

XIV.935. -ment, en. Dansk grov Cou-
rant-Myndt skal der (o: paa de vestindiske

øer) roulere og gielåe. Forordn."^^Izl770. de
danske Kourantmynter . . attraaes strax
Inddragne. KancSkr.^^1^1844. SaUXIV.935.
-mentfod, en. møntfod, der fastsatte et

bestemt forhold ml. den cirkulerende mønts
og speciedalerens sølvindhold (jf. -ioå). LovL.
III.673. t -pris, en. [II.l] Courantpriis.
Den nærværende Priis . . der bliver be-
kjendtgjort ved Priscouranter. HandelsO.
(1807).48. -regning:, en. \)[ll.\]-\ konto-
kurant. Stampe.II.414. 2) om (penges) be-

regning efter kurantmøntfoden, ved Frd.
5. Jan. 1813 opgaves Kurantregningen
ganske. Sal^XIV.935. -seddel, en. For-
ordn.yil813.§10. Hage.^641. f -stykke,
et. kurantmønt(stykke). Croner, saavelsom
andre grove CouTant-Stykker. Forordn.^Va
1815.§3.
Knras, Knrasi(e), en. se Kurage.
kurassig, adj. [kuir^si, ogs. ko-] (ogs.

knrasig samt koras{syi{g) (Moth.Conv.K189.
Blich.(1920).IV.101. Kidde.B.71) ell. (tidli-
gere) koratsig olgn. (Sort.Poet.75. jf. JPJac.
1.42)). {ænyd. ku-, ko-, k(a)ra(t)sig; jf. fr.
courageux; af Kurage; nu kun di'al. ell.

(dagl.) spøg.) fuld af kurage; især : fu Id af
livsglæde, kaadhed, (ungdommelig)
munterhed olgn.; kry. *Snart var jeg cu-
rassig; men, naar kuns Uglen skreeg,

| Saa
vilde jeg slet ikke gaae til Troldestuens
Eeg. Winth. VI.215. *Tydsken . .misunder os
.

. I
Men, skjøndt Noter han gi'er fra sig,

|

Er han ei meget courassig. Microscopet.

1856.Nr.35.7.sp.2. *Den Karl (d : Schleppe-

grell) var saa koradsig —
|
I skulle blot

ham see; | Han rysted' Kuglen a' sig
|

Som det var Snee. ARecke.ll. jeg skal

sætte Huraeur i Jer allesammen, saadan
en courasi Fyr har I ikke længe seet.

NWGade.0B.123. Tyskeren (bliver) mere
og mere kurasig. Cavling.L.52. Feilb. OrdbS.

10 (Sjæll., Loll.-Falster, Fyn).]\ om hest: kaad;
vælig. Sort.Poet.75. OrdbS. (Fyn), -hed,
en. (nu 1. br.). Moth. Conv. K189. Hans
Koradsighed var nu engang ikke stor.

RSchmidt.MD.284. JPJac.1.42.
Kurator, en. [ku'ra-tcor] flt. -er [ku-

rs 'to-rar, -to(r)j]
II

i ent. i best. stilling alm.

uden best. (efterhængt) art: LovNr.SP^/s

1872.§74. LovNr.75''U1899.§2. tidligere ogs.

m. lat. bøjning: gen. curatoris (DL.3—17—
20 54;, flt. cuTatores(Pl.''y3l809.§3). (ænyd.

d. s. (DGrammat. 1. 147); fra lat. curator,

af curare, se kurere; jf. II. Kur) \) per-
son, som leder ell. har tilsyn med et

foretagende, en institution. Som Selskabets
(o: Akademie der Wissenschaften i Berlin)

Curator optog han (o : den ty. minister Hertz-

berg) den øverste Plads. FrSneed.I.108. han
(havde) som Curator for Opførelsen af et

Bad . . overskredet de af Kejseren bevil-

30 gede 3 Millioner Drachmer. JLIIeib.(St

SprO.Nr.118.10). \\ om da. forhold især (emb.):

tilsynshavende med en offentlig stif-

telse. MO. (Mynster var) af Grev Moltke-
Bregentved . . bleven tilbudt Præstekaldet
i Spjellerup, hvortil Greven, som Kurator
for Vemmetofte Kloster, havde Patronats-

ret. TroelsL.BS.1.236. 2) (jur., foræld.) per-
son, der af det offentlige var beskikket
til at bistaa med forvaltningen af en

40 andens formue, naar denne (som fra-
værende, mindreaarig olgn.)ikke selv var

i stand dertil. DL.3—17—34. en fornuftig

Enke (maa) intet Vigtigt foretage uden
hendes Curators Samtykke og Villie. Holb.

Hh.II.120. Nørreg.Privatr. 1.223. Lassen.

S0.559. Personer mellem 18 og 25 Aar
(mindreaarige) . . skal (o: indtil lov af ^%
1922) have en Kurator. Hage.^155. 3) (jur.)

person, der paa kreditorernes vegne
50 foretager afviklingen af konkursbo;

ogs. om den, der i et dødsbo fungerer som
skifterettens medhjælper. Tractat^/iol782.§31.

HandelsO.(1807).5L LovNr.l55'Viil874,
§32. HageJ'269.
Kurbis, en. se Kyrbis.
Kur-dag;, en. spec. (nu 1. br.) til III.

Kur 2 : det var Cour-Dag, og altsaa (var)

de fleste paa Versailles. Klevenf.RJ.102.
De, som ansee den offentlige Gudstieneste

60 alene som en Opvartning, og Høitiderne
som et Slags Courdage, hvilke Gud har
anordnet alene for sin egen Æres Skyld.
JSneed.II.452. Sibb.II.144. Meyer.^211.

I. Kure, en. ['kuTa] (•\ Kurre. Forordn.
^^lil761.VI.l.§2. — t Kur(r)er. Moth.K390.
Sort.(DSaml.III.231). — sj. Kur. Drachm.
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KW.52). flt.'T. (cewyd. kure(r), ^-Wa. kure;
fra mnt. kur(e), til mnt. kuren, spejde, holde

udkig, egl. sa. ord som IV. kure [| især anv.

i hest. f. ent.; foræld., poet.) person, der holdt

vagt (udkig) fra en borgs taam (vægtergang,
volde) ell. fra en stads kirketaarn, og som ved
hornblæsen meldte nattens klokkeslæt, gav
tegn til portens lukning og aahning aften og
morgen, meldte ildløs ved klemten med storm-
klokken olgn.; borgvægter; taarnvægter.
Vægterne eller Kurrerne i Taarnet (skal,

naar der er ildebrand) strax klemte med
Storm-Klokken. Forordn.^*/il761. VI.1.§2.
Paa Muurtinden over Porten gik ikke
Kuren længer paa Yagt Ing.KE. 1.113.
*samtlige Kurer sig lægge | Hiinsides Mu-
ren paa Va,gt.Wil8t.ll.IX.v.66. I det Samme
blæsteKuren tilTegn paa, at derkom Frem-
mede. Æ;«ar.5feW/'<er.iV2/'SamMJ.('i875j.^-2^.

(ogs.: af kulde), sidde stille, mnt. kuren,
spejde, holde udkig (jf. I-III. Kure, VI. Kur
samt III. Kur sp. 805^), ty. kauern, sidde paa
hug, eng. cower; jf. finsk laaneord kuuro,
gemmested, sammenbøjet stilling; besl. m. gr.

gyros, krum, rund; sml. ogs. III. kue 1)

1) (nu kun dial.) krybe sammen; sidde
sammenkrøben; dukke sig (jf. MDL.);
være (sidde, ligge) stille (især: ene,

10 indesluttet, skjult olgn., ogsaa paa et sted,

hvorfra man kigger spejdende, lurende frem,
jf.Feilb.); kukke(ll.2); kukkelure. Hånd
sidder hiemme og kvLTer.Moth.KSOO. *Klar-
Øyet Danske Mand paa Udkick staar og
luurer,

|
Og mod den kaalde Vind hånd

sammen-krympet Kurer. Cit.ca.1710. (GkS
799.8). „faaer Lucia da aldrig Lof til at

komme her ud i Gaarden?" — »Jeg veed
aldrig det er skeet endnu, uden Hosbond

Sov sødt, min Pusling, mens Kuren 20 har selv været til Stæde. Hun maa .

gaaer | Sin Gang over Borgens Volde.
Becke.DE.88. *Kuren, der stirred fra Tår-
net vide . .

I
han strøg med Hornet et

Smil fra Munden. Blaum.DE.67. EMat-
thie8S.N.31ff. \\ overf.: vogter, (gud) selv
er sin Kirkes gode "KMTe.Rich.1.23. Chr
Ludwigs.EansEgedesminde}Isi921

.

II. Kure, en ell. (sj.) et (EjælpeO.).
['ku*ra] {ænyd. d. s. (DMatras.Nomenclature.

kuure inde iHuuset."JSPawZ?i.iV.^5. »Trods
han (o: Satan) til Straf i Helved-Hullet
kurer, | Han dog i sin Vanartighed frem-
turer. TBruun.VI.491. *I Skiul han et Sted
her maae "kure.Stephani.Apothekeren ogDok-
toren.(overs.l789).67. »„Du . .

|
Blev i din

Huulhed gjennemseet j Af mig (0: Ahas-
verus), som her paa Graven kured." —

|

„Saa du har siddet her og luret?" PalM.
(1643).92); jf sv. skyller-, vakt-kur, skiU 3p VII.310. || om fugl (jf. bet 2). *Han bragde

mig en Turteldue; | Den kurer ofte paaderhus; opstaaet dels ved misforstaaelse af
I.Kure (jf.: *Fredriks Slot (o: Kronborg)
blev sat som trofast Kure

| Ved Sundets
Port. Ploug. Saml. Digte. ( 1862 ). 170. sml.

Floug.1.277), dels af ssg. Kuretaarn, jf.
wni.kurhus i lign.bet., til wiw^.kuren, spejde,

holde udkig; jf. I. Kure og IV. kure; foræld.,
poet. ell. anv. af sprogrensere, jf. Stjerne-,
Vejrkure samt Kigkure) taam, hvorfra der
holdes udkig; vagttaarn; udkigstaarn.
*(danskheden) Havde sin Kure ved Dane-
virke. Grundtv.FS.YII.287. en Vagtborg
eller saakaldet Kure. Both.DJ.243. *da han
(0: kong Valdemar) fra Øresunds Kure

|

Saa' Gurres guldglimtende Tind. JFJacI.
315. *(borgen) ra^te sig op til den hvide
Sky

I
med sin egetømrede Kure. Rørd.

B.35, Minaretens Spir er længst faldet
ned, og paa den takkede Kure, hvorfra

mit Bryst. TBruun.VII.250. Det hemme-
lighedsfulde ved Geniens Besøg (0: paa
Thorvaldsens relief af kunsten og den lys-

bringende genius) er . . fremhævet ved
hans Følgesvend, den ved hans Fod ube-
vægeligt kurende Vgle.VilhAnd.ES.174.

||

ordspr.: det er ondt at kende (0: lære)

gammel hund at kure (o: sidde paa
40 bagbenene), udtr. for, at det er vanskeligt

for den gamle (den ældre) at tilegne sig nye
vaner (færdigheder, kunster). Mau.3941.

2) (jf. Kurerum ; nu især dial.) om fugl

:

sætte sig til hvile i reden; især: sætte

ell. lægge sig (til ro), sidde ell. ligge over
æggene ell. ungerne (for at varme dem; ofte

om høne); ruge. (anv. dels intr., ofte i forb.

m. præp.-led, dels trans. m. Æg, Kyllinger
olgn. som obj.). Hønen kurer på eg . . på

tidligere Muezzinen kaldte de Troende til 50 kyllingerne. Moth.K390.
Bøn, har nu et Storkepar bygget Rede.
FvJessen.Mænd ogKampe.(1913).l 77.

III. Kure, subst. ['kura] {af I. (og II.;

Kure, Kuretaarn (mnt. kuren, spejde, holde
udkig), muligvis m. tilknytning til lat. cura,
omsorg (jf. II. Kur^; sml. ogs. VI. Kur; poet,
8j.) i forb. have ell holde kure, holde
udkig; holde vagt (fra udkigstaarn). *Dron-
ning Thyre lod fra Grunde | rejse, hvor
man kør'

|
gennem Volden, sig en Bure,

|

paa det Værk at have Kure. LKok.(Da
FolkeS.9). *over Porten strunk og stolt

|

En kulsort Hane Kure holdt. Bergs.NN.50.
IV. knre, v. ['ku-ra] -ede. vbs. -ing (se

bet. 2). {ænyd., glda. d. s., sv. kura, sidde
stille, sammenkrøben, no. kure, krybe sammen

*(lærken sang)
Mens Magen kurede de Smaa, | Og tro

paa Reden sad. TBruun.IV.252. *And
gjorde Rede 1 1 Oxe-Hoved, 1 Mellem dets
Kjæver

|
Den kurede Æg. Grundtv.FS.I.

524. *Paa Reden kurer Glenten. Wm<^.IF.
231. *(hjorten) jog

|
Af Rede de vilde

Ænder,
I
Som kurede i Siv. sa.EF.16. Hø-

nen, der kurer sine Kyllinger. EFRørd.
FeterRørdam.L(1891).236. I c. 24 Timer

60 efter Udklækningen . . trænge (kyllingerne)

kun til Kuring (Varme). VortEj.III4.47.
naar (kyllingen) er blevet kuret og var-

met hos Mor . . begynder den straks at

se sig om i YeYden.Ejortø.(Kbh.^^lil927.
5.sp.6). hønen kurer (over) kyllingerne.
OrdbS.(Sjæll.,Loll.-Falster,Møn). FeUb. jf.:
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*At kuure ud de Slange-Eg,
|
Hånd loed

i Reeden hringe. Cit.l 724. (Bruun.FR.il.
235). *((Iragen) Lænse laae og lured,

|
Og

i tregang hundred Aar | Hedning-Guldet
kured, Qrundiv.Bjow.^(1865).169. billedl. (jf.
Høne 8p.l24V^«')'- *de små, som du (o:

kirken) vil ^^XkVQ.Blaum.AH.xii.

3) {af bet. 1; fra slutn. af 19. aarh.; især
dagl.) som udtr. for (langsom) glidende
bevægelse (egl: i sammenbøjet stilling, paa
hug). 3.1) intr.: glide (i siddende, sammen-
krøben stilling) ned ell. hen ad en (skraa)
flade; rutsche, i det Øjeblik, Hunden
havde indhentet den, bøjede Hatten plud-
selig til Siden, medens Hunden uden at
kunne stoppe kurede videre i samme Ret-
ning. CMøll.PF.298. PEBenzon.SB.112. en
herlig Grusgrav . . egnede sig ganske for-
trinlig til at kure neå 2Lå.Børnevennen.l906.
154.8p.l. Kløften . . var temmelig snever,
og flere Steder, de kravlede op, kurede
de ned igeii.EKornerup.Filippinerne.(1921).
82. (isbjøi-nen) havde ladet sig kure paa
Bagdelen udover Randen (o: af snedriven).
JPKoch. Gennem den hvide Ørken.(1913). 180.

II
spec. om børn, der i siddende (ell hæn~

gende) stilling lader sig rutsche ned ad trappe-
gelænder. Hun benyttede . . den ungdomme-
lige Befordringsmaade, som kaldes at
kure ned, idet hun satte sig op paa Ræk-
værket, som om hun steg tilhest, og lod
sig rutsche flot ned. CMøll. Hotel Dania.
(1891).232. KMich.LM.U2. FLevin.HG.40.
Han var saa oprømt, at han daarlig kunde
afholde sig fra at kure paa Hænderne ned
ad Gelænderet. Staun.F.311. \\ om ting:
glide; rutsche. Tøsneen (kom) kurende
ned i uregelmæssige Baner ad Glasset
(o: ruderne). Drachm. V1.457. udtraadte sko
kurede hen ad gulvet. Æ'øWi/fe.C/T.^e. Gas-
sen (slaas) fra, og Motoren kobles ud, saa
Bilen kurer videre frem for efterhaan-
den at stamdse. Pol^yil 914.6.

\\ (1. br.) m.
videre anv., som udtr. for (mekanisk) bevæ-
gelse med jævn fart, paa en glidende, rut-
schende maade. (han kom) kurende gennem
Værelset paa sine travle smaa Ben lige-
som et Stykke optrukket Legetøjs-Meka-
nik. Pont.LP.VLl8. Sporvognene . . ku-
rede gennem Gsiåen. sa.DB.UI.62. lade
Elevatoren kure ned fra 4. Sal. Pol^^ln
1927.12.8P.1. 3.2) trans.: ved træk, stød, kast
olgn. faa til at kure (3.i) ned ell. hen ad
en flade; slæbe; skubbe (glidende). Ime-
dens han . .

— skurende sin højre Skulder
som et Støttepunkt langs samtlige Vægge
han kom forbi — saa at sige kurede sig
sidelænds hen til Messen. AKohl.MP.II.
113. jeg kan kure hans Skuldre hen ad
Græsset, saa han bliver grøn paa Skjor-
ten. ÆJCAmftaws.O.I.iO. Nu kurer hun (o:
en kalv) Drengen hen ad Staldgangen,
hans smaa Gummistøvler hviner, ^/ewrow.
K0.35. Stormen . . kastede sig over Slæ-
den og kurede den langt ud til Siden.
EMikkels.(BerlTid.^yiol920.Sønd.l.sp.2).

4) (bomh.) om barn: (kunne) holde
sig opret, medens man tager det om benene
og løfter det i vejret. Esp.197. \\ m. subj.-

skifte: kure (med) et barn, løfte, svinge det

i vejret, op mod loftet, smst. han (tog) den
Lille ud af Vuggen og pludrede med
hende og kurede nende helt op til Loftet.

AndNx.S.67. sa.DM.V.121.
V. klire, V. ['kura] -ede. {af III. Km

10 (2); fra 1. halvdel af 19. aarh.) t) (sj.) til

III. Kur 2.1: gøre (en) sin kur. Ankom-
met noget sildig paa Aftenen forblev jeg
roeligen paa Vertshuset til næste Morgen,
da jeg courede Prindsen. CHHolten.0.193.

2) (dagl.) til IIL Kur 2.2: gøre kur (til).

CBern'h. Noveller. II.(1836).181. (der) var
kommen en formelig Raptus over de unge

"igt til all(

Frvieniimmer. Chievitz.FG.90. *En Mands
Herrer, saa de coure frygteligt til alle

20 Opmærksomhed . . hans Kuren til en Pige,

I Gjør altid Indtryk paa et ungt Gemyt.
Hrz.IX.57. den nye Kapellan (gik) saa

smaat og kurede til Frøkenen, sagde man.
Top8.II.364. Der kures og kysses stærkt i

Fortællingens første Halvdel. Brandes.lII.
185. CavUng.A.1.362.
Kurer, en. se I. Kure.
I. Knrér, en. [ku're-V] (tidligere ogs.:

Kurrer. Moth.Conv.K239. VS0.I.574. MO.
30 1.310. — t Courier. Holb.DH.III.427. Blich.

(1920).XVIII.59. flt.-s. Holb.DH.II.720).
best. f. kureren; flt. kurerer ell. \ kurerere

(Brandes.Cæs.II.170). {ænyd. courier, cur-

rier (DGrammat. III.19); fra ty. kurier,

fr. courrier, til fr. courir, løbe; jf. II. Ku-
rér samt II. kurant osv.) I) (især om ældre

ell. udenl. forhold) sendebud, der (hurtigst

muligt) overbringer (vigtige) breve, postsager,

budskaber; ilbud; især om person, der rej-

40 ser i saadanne sendelser (til udlandet) for

en fyrste ell. en stats regering, den 24. Dec.
. . sendte Hans Majest. en Courier til Stock-

holm med en Ordre til Peder Wibe. Slange.

ChrIV.1201. der (kom) en Mand bag efter

dem til Fods, med . . en beslagen Stok
eller Spyd i Haanden (som alle Coureerer
til Fods gierne har.). Biehl.DQ.IV.308. For
en Hest til Estaffette betales 8 Mk 8 Sk.

(pr. mil)f og for en Hest til ridende Cou-
50 rerer 3 Mk. Forordn.^yil804.§18. Da Carl

XII faldt for Frederikshald . . afsendtes

en Courier med Skyds i Eenspænderslæde
. . til Trondhjem. Blich.(1920).XVIII.59.
PU^Iil846. Fra Kongens Slot . . drog en
Sværm af Kurerer stadig med Bud og
Brevskaber. 77etZ.^.<28P. 2) (nu 1. br.) brev,

post, budskab, overbragt af en kurér
(1). Fra Wien indberettes, at dend En-
gelske Minister ved det Keiserlige Hoff

60 siden een fra Engelland erholdne Coureer
giver sig ey liden umag ved omrørte Hoff.

ExtrReU1x1722.7. De Castro fortalte nu,

at de havde faaet Kurér om, at man havde
kæmpet hele Dagen . . og at Kongens
Tropper overalt vege. Goldschm.V.134. Den
femte Dag modtog han en Kurér fra Lo-
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soposten (o: en koloni). Den indeholdt et

Brev fra en hvid Underofficer. JJitr^.CS.

219. Der laa en Kurér paa Bordet. S. aab-
nede den. smst.lOO. 3) (1. br.) om en af en
kurér (1) benyttet særlig hurtig befordring.
*med Coureer jeg farer op til Himmels,

|

Naar Tiden kommer. Oehl.C.24S. \\ om ku-
rértog. Hun tog Vejen til Banegaarden.
Kureren suste frem. Boeck.WH.186.

II. Knrér, en. [ku're-V] (jf. sv. f Cou-
rier, courer, ty. f (in vollem) kurier (rei-

ten) ; af I. Kurér 1 (Jf. I. Kurér 3^, til dels

sammenblandet med Karriere (2); nu kun
dial.) hurtigt løb, ridt osv.; fart; kar-
riere (2). Moth. Conv.K239. Herrel der
kommer vore Modstandere i fuld Curreer.
Holb.Tyb.V.8. jf. (i videre anv.) Feilb.

\\

ride kurér, ^.//'. I. Kurér 1) ile af sted (i

fuld fart), siden Tiden skrider frem paa
lette Vinger, og ingen Tømme kan holde
den tilbage, saa reed Timerne ogsaa Cou-
reer. ^ie;i^.i)9./r.iii.

Kurér-, i ssgr. dels (nu næppe br.) af
kurere (jf. Kurér-mand; smZ. Kurere-husj,
dels (hvor intet andet bemærkes) af I. Ku-
rér 1.

kurere, v. [ku're'ra] -ede ell. (nu især
dial.) -te (Holb.KR.1.6. Hrz.XVII.233.
BibeAmt.1915.101. Feilb.). vbs. (sj.) -ing

(LTid.1759.351) ell. (nu næppe br.) Kura-
tion (smst.1754.386. Meyer.199). (ænyd. d.s.:

ligesom sv. kurera, no. kurere fra ty. kuri-
eren; af lat. curare, egl: have omsorg for;
til IL Kur)

1) (nu talespr., især gldgs. ell. dial.) m. h. t.

(især indvortes) sygdom (jf.Esp.449). 1.1)

om person (læge): have under kur (læge-

behandling); øve lægevirksomhed (paa);
arbejde paa at helbrede (ved kur).

[|

(nu 1. br.) i al alm. Hun hafde skikket en
Recept derud og befalet at curere det
siuge Qvæg derefter. Gram.Breve.271. selv
Lægen bør ikke have Tilladelse til at cu-
rere efter sit eget Hoveå. Ørst.V.loS. jeg
er hans Doctor, og jeg curerer ham. Hei6.
Poet.I.131. jeg skulde lære at kurere .

.

Treer Du ikke, at jeg burde lære, hvor-
ledes man forbinder et Been? CBernh.VI.
168. efter den stærke Uro, som de sidste
Aartier havde fremkaldt i Medicinen,
trængte man til en vist Fasthed, næsten
til den gamle Lære, den jævne „Kureren,
havde jeg nær sagt, uden Teorier og Bak-
terier''. EBrand. UB. 30.

II
(især spøg. ell.

iron.) i forb. kurere paa, ofte m. bibet.:

paa en resultatløs, fuskeragtig maade. Dron-
ning Katharina af Sveriges lille Dværg-
inde kureres der f. Eks. paa, da hun er
bleven syg, med 1 Lod Safran, 2 Lod Ka-
nel og 16 Lod Figner. TroelsL.V.48. OrdbS.
(Fyn), jf. bet. 2: Jeg skal nok curere
paa Dem, som Ole Mynster curerer paa
mig, fordi han ikke kan curere mig,
eller — rettere sagt — jeg skal nok cu-
rere Dem, thi jeg anseer Cuurens heldige
Udfald for meget let. KMRahb.5. (præsten)

havde i sin Tid kureret efter Evne, ogsaa
paa sin Menigheds Legeme. Tops.Il.237.
1.2) om læge ell. lægemiddel (kur): helbrede.

II
m. betegnelser for patienten som obj. (ofte

i forb. kurere en for nogetj. Jeg vil see
til om jeg kand curere jer Herre ved den
sorte Konst . . Kand det ikke hielpe, saa
kand et heelt Apothek ikke curere Her-
ren. Holb.Masc.Ii.4. Mon en syg tar ikke

10 en Doctor an, omendskiøndt han er vis
paa, aldrig at blive cureret. sa.G W.(1724).
18sc. *Først blev han Læge hos en hellig
Imam,

| Og ham cureerte \i2m.B.rz.XVll.
223. hun blev nu kureret for Sygdommen,
hun mistede blot ^ddsen.AndNx.DB.96.
Hvad der kurerte Folk den Gang, det
slaar dem ihjel i vore Dage. RibeAmt.l 915.
101. HPHansen.KlogeFolk.(1925).28. Feilb.

OrdbS.(Fyn). || m. betegnelser for sygdom-
20 men (ell. den syge legemsdel) som obj. *En
Feber kunde hun med blotte Ord curere.
Holb.Paars.135. *Hun kunde og med Spøt
curere bruddet Been.smst.136. Her boer
den vitberømte Doctor Jansenius, som cu-
rerer alle slags Sygdomme. sa.B^eac.I/I..?.

Tode.ST.n.l04. Laust Glavind (o: en „klog
mand") sagde, at det hun fejlede, kunde
han nemt kurere. HPHansen. Kloge Folk.
(1925).33. han kan ikke en gang kurere

30 en bullen finger eller et brækket ben
j

2) (især dagl., ofte spøg.) om person, frem-
gangsmaade, skæbnetilskikkelse olgn.: fjerne,
afhjælpe mangler m. h. t. sindsbeskaf-
fenhed, følelser, karakter olgn. (ofte m.
bibet: paa en lidet skaansom maade, med
velfortjent ublidhed). || m. obj., der betegner

person (sjældnere: dyr), især i forb. ku-
rere en for noget, curere ham for hans
Rsmgsyge. Holb.HAmb.III.6. en Giek cu-

40 reres allerbest af den, der stiller sig
meer naragtig an end anden. sa.GW.IV.13.
jeg tænkte, at jeg var cureret for min
daarlige Inclination, men jeg føler at Syg-
dommen er vendt tilbage med større Force.
Blich.(1920). VII.21. JLHeib.(Tilsk.l912.1.

447; se Karakterhest sp. 73^). han maa da
snart være kureret (ior sin godtroenhed,
dumdristighed osv.)

\
som trusel om rev-

selse, straf for næsvished, uforskammethed,
50 vigtighed olgn.: Første Hanekylling: . .

*„Du har jo neppe et Dun til en Hale."
|

Anden: *„Hvad lumpne Tingest, vil Du
vanære migl

| Jeg maa nok se, om jeg kan
kurere Dig." Kaalund.213. || m. obj., der

betegner karaktermangelen osv. mand kunde
(vel) finde noget paa Apoteket at curere
Mistancke og Ugudelighed med. Holb.

Vgs.1.2.

3) (dagl, især spøg.) m. h. t. ting: bringe
60 i orden; gøre i stand; reparere, vil det

ikke hjælpe, saa er der Ingen, der kan
curere den (o: bøssen), uden Mads eller

Mikkel Rævehale. Blich.(1920).X.63. en vis

Kalliteles tjente 3 Staterer 1 Drakme ved
at „kurere" en Maskine. FrPoulsen.DG.155.
t Kurere-lius, et. [l.i] om hospital.
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Ved Vartou er nyeligen indrettet et Cu-
rere-Huus, hvor 12 Personer paa Gangen
kunde modtages, og deres Helbredelse
besørges. EPont.Atlas.II.lll.
WLurér-gang, en. (nu næppe br.) om

tjeneste som (gaaende) hud (kurér). Ved
Dagleje, Kureergang o. s. v. maatte han
erhverve . . den halve Føde til Familien.
Blich.IV.380. -liest, en. (især foræld.)
hest, der bruaes af en kurér; hest til særlig
hurtig befordring, (han) begav sig endnu
samme Dag med Coureerheste fra Paris
ad Veien t\\Yi\QmmQt.Ing.EF.V.126. Bek.
Nr.l62^V1^1874. -mand, en. (til kurere 1

;

s/., spøg.) læge. Tode.SJ.1.191. -pas, et.

(emb.) et for en (regerings) kurér udstedt
pas, der fritager de ham medgivne forsen-
delser (kurerpost) for toldbehandling, censur
olgn. et Medlem af det russiske Gesandt-
skab . . afrejser (i aften) til Svejts paa
Kurerpas. RPHanss. FK. II. 285. -post,
en. (især emb.) se u. -pas (jf. I. Kurér 2).

-stovte, en. (foræld.) om ridestøvler til en
kurér, (i) en anstændig Paaklædning . .

springer man (o: bevæger man sig) ikke
saa let, som i Coureerstøvler. ^a^^es.L.I.
XIX. Posten . . har Kurerstøvler paa, og
sprænger afsted, saa at man undertiden
. . tror, at hans Hest maa være Hippo-
gryfen selv. Benedide.Smaaskizzer fra enls-
landsreise.II.(1871).166. -tog, et. (jf.l.
Kurér 8 slutn.; jærnb.) hurtigste (ekspres)-

tog (med gennemgaaende forbindelse til ud-
landet). Meyer. SaUXIII.12. Til Madrid
maa du gi'ellClasse ogKurértog.fi'Z^aars&.
M.II.158.
Knre-rnm, et. [IV.2] (fagl.) det egl.

varmerum i kunstig (kyllinge)moder (inden
for fodringsrummet, dagrummet; jf. SaU
XII.141). JPedersen - Bjergaard. VortFjer-
kræ.(1901).85. -taarn, et.{ænyd.d.s.;af
I. Kure ell. efter holl. f koer-toren, mnt.
kurhus, til mnt. kuren, spejde, holde ud-
kig (se IV. kure^; jf. II. Kure; foræld.)
(vagi)taarn, hvorfra en kure (I) holder ud-
kig. Moth.K390. VSO.
Kur-fyrste, en. [IV] (som titel foran

personnavn -fyrst. Slange.ChrIV.32. Biogr
Lex.1.284). {ænyd. kur-, kørførste; efter ty.

kurfiirst, m/ii. kur-, kiirfiirste; hist.) indtil
det tyske riges opløsning 1806 betegnelsen
for de (7-9) tyske fyrster, som havde særlig
(fra 11. aarh. udelukkende) arvelig ret til at
foretage valget af rigets konge (kejser). Holb.
Paars.331, Jeg vilde viske Chur-Fyrsten
af Mayntz noget i Ørene, som hånd skulde
tacke mig for. sa.Kandst.II.l. Chur-Fyrst
Mouritz af SsLchsen.Slange.ChrIV.32. VSO.
1.564. MO.I.303. Kurfyrst Frederik den
Vise af Sachsen.VABloch.Læreb.iHistorien.
Il.(1874).2. (nu næppe br.:) Bagatel for
en Kurfyrstel (om en ringe ting, navnlig
om noget, som en tror at kunne udføre med
lethed). Mau.II.182. Krist.Ord8pr.9. Knr-
fyrste-hat, en. (især herald.) om (heral-
disk gengivelse af) en i tidligere tid af kur-

fyrster baaren purpurfarvet hue med herme-
hnsopslag og hermelinshale (jf. Kurhat^. PB
Qrandjean.Heraldik.(1919).211. kurfyr-
stelig, adj. (hist.) adj. til Kurfyrste. De
6 Saxiske Chur-Fyrstelige Gesandter. S/an-
ge.ChrlV.95. Klevenf.RJ.38. hans kurfyr-
stelige Højhed Prins Johan Georg af Sach-
sen. JPJac.I.183. Kurfyrsten-dom
(Slange.ChrIV.449) ell. (nu kun) -dom-

10 me, et. (hist.) en kurfyrstes værdighed ell.

landomraade (jf. IV. Kur samt Kurværdig-
hed;. vAph.(1764).103. MO.I.303. Kur-
fyrst-inde, en. (hist.) en kurfyrstes hu-
stru (gemalinde). Chur-Fyrstinden af Bran-
denborg. Slange.Chrl V.187. JPJac.I.186.
Kur-gæst, en. [II.l] (især fagl.) pa-

tient, der bruger kur paa et ku7'sted. Hrz.
XIII.296. Wied.Kna.252. -hat, en. [IV]
(hist.) kurfyrstehat. vAph.(1764).103. VSO.

20 III.K387.
II

billedl., om en kurfyrstes rettig-

heder; kurfyrstendømme, (i) Hannover re-
gerede . . Ernst August, der 1692 havde
faaet den niende Kurhat til Løn for sin
Troskab mod Kejseren. A Friis. BD. 1. 3.

-hotel, et. [II.l] egl.: hotel bestemt for
kurgæster; hotel paa et kursted; især (i best.

stilling) som propr. FrPoulsen.MD.95. Krak.
1 92 7.11.459f. -hus, et. 1) [II.l] (fagl.) kur-
anstalt, spec. dennes hovedbygning. Brandes.

30X1.185. SaUXIV.938. 2) {iN] (nu næppe
br.) kurfyrsteslægt (jf. Hus 5.4;. VSO.III.
K387. MO.I.303.
Icurios, adj. se kuriøs. Kuriositet,

en. [kuriosi'te'd] (f Kuriositæt. FritzJurg.
nr.65. Curieusitet. Adr.^V4l762.sp.l3. Kuriø-
sitæt. KiøbmSyst.IIIl.lO. m.fr.form: Cu-
riosité. JBaden.FrO.82). flt. -er. {ænyd. d. s.

(i bet: omsorg); til dels gennem ty. kuriosi-
tåt af lat. curiositas, videbegærlighed, nys-

40 gerrighed, fr. curiosité; til lat. curiosus, fr.

curieux, se kuriøs) 1) f (jf kuriøs 2) om
egenskab hos person: lyst til at lære noget
(nærmere) at kende; videlyst; nysger-
righed; ogs. spec: lyst til at lære noget
mærkeligt, sjældent, gammeldags (jf. bet. 2)
at kende; interesse for noget mærkeligt,
gammeldags osv.; He&^averi. for at stille

jer Curiositet, saa skal jeg oplæse for jer
sidste Maanets IJågifiQv. Holb. Abrac.1.4.

i o Jeg er nyeligen hid kommen allene af

curiositet for at vide, om det er sant,

hvad man fortæller om den Troldom, som
øves her i Gaden. sa.IIex.1.8. Saasom intet

er meer nyttigt . . end som Invention af

de Ting hvorved Menneskers . . Arbeyde
. . lettes, saa har jeg tilside satt alle unyt-
tige Curiositeter og beflittet mig alleene
paa at udarbeyde saadanne Hmg.sa.Rpb.
II.2. for en Reisende, der har nogen cu-

60 riositet, falder (i en stor by) meget for,

som afdrager (o: fra brevskriveri). Lange-
bek.Breve.204. Det er vel saa, at et Land
kan have mange Fordele af sit Sprog uden
at kjende det saa grant; dog er det ikke
en blot Curiositet at kiende det efter Kon-
sten: men lad det hedde en Curiositet I

XL Rentrykt »/g 192« 52
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saa er denne nok saa god som mange an-

dre. Høy8g.Anh.3. JBadm.FrO.82. 2) (jf.

kuriøs S) om egenskab hon en (med interesse

omfattet) ting. 2.1) f (sj.) om egenskaben

selv: sjældenhed; mærkelighed, (oplys-

ninger om, hvad) der maatte findes, enten
af dette Slags (o: gamle pergamentsbreve),

eller paa Papir skrevet, som er noget til

Aars, eller og har noget Slags curiositet

og Merkverdighed hos sig.Langebek.Breve.

143. (frieren:) „De er halvgal . . jeg lige-

ledes." . . „Dersom Fruen vil høre mit
ringe Raad, saa holder jeg for, at hun
burde tage ham, om ikke for andet, saa

for Curiositetens Skyld.'' Skuesp.V.211. 2.2)

(jf. Kuriosum 1; nu næppe br.) konkr.: no-

getsjældent, mærkeligt (især: kostbart); no-
get kuriøst (3.1); sjælden (især: kost-

bar) ting; (en) sjældenhed; (en) kost-
barhed; raritet. Uden for Staden er en
Insel, Belvidere kaldet, hvor paa et skiøn
Pallaz og andre Curiositeter ere at see.

Pflug.DP.206. Prisen for at see disse Cu-
rieusiteter (i et vokskabinet) er . . 16 Sk.

'D2iiiskQ.Adr.^^U1762.sp.l3. det er med disse

Herrer, ligesom med Silketøi, Porcelain
og Curiositeter, jo længere de komme fra,

jo dyrere betaler man dem. Skuesp.IV.476.

2.3) (jf. Kuriosum 2; især CP; mere ell. min-
dre nedsæt.) forhold, begivenhed ell. ting, som
i sig selv er af ringe værdi ell. betydning,

men som paa grund af særlige forhold (en
persons særlige indstilling, interesser, lieb-

haveri olgn.; jf. betl) kan blive betragtet

som noget attraaværdigt , betydningsfuldt
olgn.; noget løjerligt, pudsigt olgn.;

noget kuriøst (3.2); snurrepiberi. Kom-
passet kunde . . have været i lang Tid op-
fundet, og dog ikke være blevet anseet
for meget mere, end en Kuriositet. Beiser.

1.10. af hvad der var skrevet paa Fol-
kenes Moders -Maal . . af det værdigede
de Classiske Herrer knap en enkelt Cu-
riositet deres Opmærksomhed. Grundtv.
Udv.V.413. (han) gik ind til sin Familie
for at meddele den Begivenheden som
en Kuriositet, som et Tegn paa den Ære,
Ibalds Digt havde forskaffet Huset, og
som man kunde trække paa Skulderen ad,

medens man modtog åen. Goldschm.VII.
339. Bibelen (er) en ethnographisk Cu-
riositæt, som enhver oplyst Mand maa
åessiYOVLerel FritzJiirg.nr.65. Det meste af

det, der her i Landet kaldes Teaterhisto-
rie, er ikke andet end Kuriositeter. Tilsk.

1919.11.531.

Kuriosum, et. Piuri'o'somj^f. kuriosa.
(intk. af lat. curiosus, se kuriøs || i bet. 2
næppe før første halvdel af 19. aarh. (<
JBaden.FrO.)) \) (især Y; nu vist kun i flt.)

sjælden, mærkelig (især: kostbar) ting; ku-
riositet (2.2); raritet. Endeel Medailler,
Curiosa, Guld og Sølv (skal) bortsælges.
Adr.^^/2l762.sp.l0. een og anden i Bouti-
querne værende Curiosa. Klevenf.BJ.82.
Genstandene er usælgelige som Kuriosa.

OBung.P.74. 2) (især CP; i alm. mere ell.

mindre nedsæt.) næsten kun i ent.: noget
mærkeligt, pudsigt, løjerligt; kuriositet
(2.3). man vil (maaske) finde, at jeg har
omtalt dette (egentlig kun „Curiosum**)
vidtløftigere end det kunde synes at be-
høves. Barclay.Dei Vestindienherskende Syg-
domme.(1830).131. *Som Curiosum er om
Top at melde,

|
At mens han selv et Ly-

10 sets Barn sig troer,
| Han ofte dog ved

Mørkets Fyrste svor. PalM.lV.21. Det nye
Testamente (bliver), under hine Antagel-
ser, et historisk Curiosum, omtrent som
en Haandbog for Reisende i et bestemt
Land, naar Alt i det samme Land er totalt

iox2iVLaTQt.Kierk.XIV.135. Eckersberg er
alligevel som Historiemaler værdifattig
og har kun Interesse som et historisk Ku-
riosum. KMads.KIl.186. Aarsfesten (paa

20 Universitetet) er jo ikke lagt an paa at

demonstrere litteraturhistoriske Kuriosa.
Akad. Ugeblad.1928.292.
kuries, adj. [kuri'ø's] (f kyriøs. Moth.

Conv.K257. — f kuries. LTid.1740.719. —
m. fr. form (nu næsten kun arkais.) curieiu.
Langebek.Breve.191. jf. Bubow.SP.122.139.
191. ogs.som intk. (Rolb.Brv.87.Blich.(1920).
VII.IO) og flt. (Holb.llJ.1.4); som fem. ent.:

cur^euse. Holb.Abrac.II.5. — tidligere ogs.

30 (nu nærmest spøg., som bevidst Holb.-efter-
ligning) kuriøsk [kuri'ø-'s^J Eolb.Bars.11.6.
JakKnu.GD.27.jf. Bubow.SP.246; intk. d.s.

:

Holb.GW.11.2; flt. -e: LTid.1741. 371.474.
Cit. 1806. (Beumert. SØ. 63) ; superl. : -est(e)

:

LTid.1741.355). gradbøjn. (oftere m. mere,
mest;.- -ere (OeconH.(1784).lI.32), -est

(Blich.(1920).VII.19. KLars.Ix.44). {ænyd.
(flt.) curieuse ; til dels gennem ty. kurios,

t kurios, kiirios, kuriosisch, af fr. curieux,
40 interesseret, nysgerrig, mærkelig, Za^.curiosus,

omhyggelig, bekymret, opmærksom, nysgerrig

;

af lat. cura, omsorg (se IL Kur^; jf. Kurio-
sitet, Kuriosum)

1) t som besidder ell. vidner om omhu.
\ ,y) om person : som udviser, anvender omhu

;

omhyggelig; omsorgsfuld.'SogleMaleTe
kommer og deres tillavede Farver i Papiir
. . Andre, som ere curieusere, tager til hver
Farve et Stykke Svine- eller Oxeblære

50 . . og binder omkring den med en sterk
Seylgarns-Traad. OeconH.(1784).11.32. m.
overgang til bet. 2.1 : (kineserinderne) ere .

.

meget curieuse for at have smaa Øjne, de
unge Jomfruer undervises derudi af de-
res Mødre. LTid.1728.218. 1.2) om ting ell.

forhold: som vidner om omhu, omsorg;
som er i (omhyggelig) orden, seer nu
vel til, at alting er curiøsk til Doctorerne
kommer. Apotheket skal visiteres i Efter-

60 middag. Holb.GW.11.2.
2) (jf. Kuriositet 1) som har interesse (for

noget), især videlyst. 2.1) f (paa særlig

maade) interesseret (især m. h. t. litteratur

og videnskab ell m. h. t. noget mærkeligt, sjæl-

dent olgn.). For de Curieuxse Læsere ville

jeg herhos sette det Moriske Sprog, som

i
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i dette Landskab brugis. P/lug.DP. 1123.
Curieuse Liebhabere notificeres hermed,
at for nyligen ere udgaaed (L.Thura's)
Poémata Danica-Latina. ExtrRel}Vil722.8.
af alle Curieuse baade uden o^ inden
Landet var (Chr.IV's historie) høyligen øn-
sketSlange.ChrIV.A2 «. Langebek.Breve.142.

2.2) (nu kun arkais.) videlysten; nyfi-
gen; nysgerrig (ofte m. præp. for ell. siæld-

nere om (Gram.Breve.73) og fig.inf.). Ej
Hosbond er saa curiøs, hånd vil vide ?\-

ting. Holb.Bar8.I.3. Jeg var dog saa cu-
riøsk, at jeg undertiden aabnede mine
Øyne paa \eyen. 8a.Ul.IV.13. jeg er me-
get curiens for at vide hvor det vel vil

løbe af. KomGrønneg.11.145. JBaden.FrO.
82. Hrz.X.174.

3) (jf. Kuriositet 2) som udtr. for objek-

tivt betragtet egenskab: afvigende fra det
almindelige. 3.1) (nu især arkais.) som
afviger fra det almindelige (normen); som
ikke falder ind under, hvad der alm. anses

for væsentligt, naturligt, nyttigt, praktisk;
mærkelig; underlig; ogs.: (sjælden,
gammeldags og) interessant (for lieb-

havere), min Mand er noget curiøsk, hånd
giør mange Ting meere for at tiene pu-
blicum end for profit. Holb.Bars.II.6. Skoe-
lediscipler kunde alleene tilholdes at lære
Seriem ymperatorum og Regum, hvilket
ieg med større stiil vill distinguere fra

det andet som er meere Curieux, og som
kand reserveres til dem som anden gang
examineres. sa.Brv.87. din Herre, hånd er
en curieux Friere . . snart er hånd heed,
snart er hånd kold. Kom Grønneg.111.10.
Kong Waldemar den andens Jordebog
ventes med første i Trøkken. Det bliver
en curieux Piece. Luxd.Dagb.1.23. det er
et Menneske, som har seet Verden, og
som veed at fortælle kuriøske Ting. Cit.

1806.(Beumert.S0.63). Et plaisant Veirl
Solen staaer op saa rød, som en bræn-
dende Glød I det seer ret curieux ud, naar
den saadan skinner igjennem de hvide
Træer. Blich.(1920).VII.10. 3.2) (især Gj)
som afviger fra det almindelige (normen)
paa en saadan maade ell. i en saadan grad,
at det ved siden af undren og interesse frem-
kalder en vis munterhed, let spot, et smil
olgn.; løjerlig; pudsig; snurrig. %See,
hvor de (o: fiskene i gryden) reise Hov'-
derne i Veiret,

| Og gabe mellem de glo-
hede Vabler

|
Med Flabene." — „Ja, det

er kuriøst 1" Oehl.II.240. „det (er) bedst,
at De strax svarer Nei til Alt hvad han
siger . ." — „Det var da en curiøs Be-
giæringl'' Heib.Poet.VII.277. i Heftighed
brød (han) ud snart paa Tydsk, snart paa
curiøst BsLRsk. IICAnd.XL43. Der fandtes
. . det kuriøseste Sammensurium af Kunst-
genstande og tarveligt Isenkram, ^i¥im-
ter.E.1.150. (han) bandte . . saa bespotte-
lig og saa kuriens forfærdeligt, at Præsten
blev bleg.JPJac.1.78. „det varlige ved,
at jeg skulde have været Nationalbank-Di-

rektør.** „Højst kuriøst** - sagde Baronen.
Nans.LL.186.
Kariasitæt, en. se Kuriositet.
Kar-kaabe, en. [IV] (sj.) en kurfyr-

stes røde, med hermelin forede kaabe. VSO.
III.K387.
Kurkemeje, en. se Gurkemeje.
t H.nr-la£en, et. {efter ty. f kiirlaken,

jf. holl. keurlaken; til ty. kur, valg (se IV.
10 Kurj, j: udvalgt, udsøgt „lagen") en slags

fint (uldent) stof (klæde). Cit.ca.l768.(Jy
Saml.4R.V.129).

I. Karle, en. (no. kurie, krølle; besl. m.
I. Kurre; nu kun dial.) slyngning paa traad
olgn.; krølle; kurre (I). Moth.K391. MDL.
Feilb. IL karle, v. (sv. dial. kurla, no.

kurie; til I. Kurie; jf. V. kurre; nu kun
dial.) krølle; kruse. Moth.K391. \\ om traad:
danne kurre. Feilb.

20 IIL karle, v. (ænyd. d. s., no. dial. kurla;
<iZ VI. kurre; dial.) om duens stemme (olgn.

lyde): kurre. Moth.K391. VSO. Feilb.

Kur-liste, en. [ILl] (1. br.) liste over
kurgæster. Brandes.XI.191.
Karlænder, en. ['ku-rilæn'ar] fit. -e.

1) indbygger i Kurland. Slange.ChrIV,
389. CGRafn.Flora.II.372. 2) {ff. ty. kur-
lander i sa. bet; fagl.) merskum (ell. pres-
set merskumsaffald), der ved en særlig behand-

30 Ung (kogning i olie m. m., „kurlænder-behand-
ling") har faaet et flammet udseende; ogs. (og
især) om (en navnlig tidligere anv.) tobaks-

pibe med hoved af dette stof, kurlænder-
pibe. De skred sagtelig frem, smygende
af deres . . Piber af Meerskum eller Kur-
lænder. Skjoldb.KH.166. Manden kom hen
til Pibebrædtet og saa paa Kurlænderen,
der havde været til festligBrug. AUhrskov.
Folk.(1925).134. Hinanden lig var de i Pibe,

40 begge udstyret med Kurlændere. JVJens.
J.o6. Feilb. OrdbS.(Fyn). \\ hertil Kurlæn-
der-pibe (IngvBond.Udv.Romaner. V.(1903).
55. Bregend.BU.170).
Kar-niag:er, en. [III.2.2] (nu 1. br.)

person (mand), der gør kur ell. især er til-

bøjelig til ell. dreven i at gøre kur (paa en
tom, forfængelig maade). Lieutenant v. Ber-

Een er bekjendt som en Courmager, der
[ke mener et Ord i Alvor af hvad han

50 siger. Hrz.XIV.102. det vilde berøre mig
ubehageligt at vide, at hun havde været
Gjenstand for en Courmagers Opmærk-
somhed. Kierk.VI.190. Schand.SF.99. AD
Jørg.EB.10. -niagerl, et. [III.2.2] en kur-
magers væsen og optræden; det at gøre kur
(paa en tom, forfængelig maade). Hauch.
VII.506. en Dag gav han sig til fornemt
at kjærtegne hende . . Hun lod først dette
Kurmageri glide ligesom upaaagtet fra

60 sig. Goldschm.VII.517. hans flabede og
nærgaaende Kurmageri havde ydmyget
hende. Schand.SB.180. Saaledes mødtes
Vennerne i Kurmageri til . . Emilia. J5ran-
de8.X.470. JakKnu.LU.60. -metode, en.

[11(1)] (især med.; nu sj.) den (af en læge)
foreskrevne form for kur (især: af længere

52*
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varighed ell. særlig, fra det sædvanlige af-

vigende form). Tode.ST.II.46. Hrz.XV.178.
•Curmethoden, | Der kom for kjertelsvage
Børn i Gang, |

Barbenede fra Knæet ind-

til Foåen.FalM. V.130. Schand.AE.249. SaU
XIV.940. -middel, et. [II.l] (med.) især

i flt., om de under en kur anvendte helbre-

delsesmidler. Sal.XL112. Klee.Beretningom
Silkeborg Vandkuranstalt for 1903. (1904). 4.

-ophoJLd, et. [II.l] (især med.) ophold paa
et kursted, en kuranstalt, et Kurophold i

Wiesbaden. Pon^ H/C i^9. -pen^e, pi.

[II.l] spec. (^f nugldgs.) om betaling for dyr-

lægens (tidligere: kursmedens) tilsyn med og
behandling af en (officers tjeneste-)hest. MR.
1785.12. den ældste Capitain . . maa til-

staaes Fourage, samt Cuur- og Beslag-
penge paa en Hest extraordinair. smst.

1803.58. KundgHær.^*/6l887. -prins, en.

[IV] {ænyd. d. s.; hist.) en kurfyrstes søn,

især den ældste. Klevenf.RJ.198. JPJac.I.
184. AFriis.B.15. -prinsesse, en. [IV]

{jf. ænyd. kurprinsinde; hist.) en kurfyrstes
datter. Slange.ChrIV.451. Boos.HK.107.

I. Knrre, en. ['kora] (f Kurv. Moth.
K390. LTid.1746.482). flt. -r. {ænyd. d. s.,

SV. dial. kurra, ogs.: plejlbaand, no. kurre,
plejlbaand; besl. m. I. Kurie ^ I. Kaare, IV.
kure

; jf. V. kurre, Kurrenegl)
1) (nu næsten kun dial.) i egl. bet: en

ved sammenslyngning (-snoning) ell. sam-
menflltring opstaaet fortykkelse ell. knude
paa traad. Moth.K391. *om snelle Teen

|

Gaaer Traaden foruden Kurrer. P VForm.
VaarogHøst.(1864).52. Feilb. OrdbS.(Fal-
ster). i billedl. udtr. (jf. bet. 2.1^ ; *Hvordan
jeg bær mig ad . . | Saa dog ved Kurrer
gaaer min Rime-Traad aflsLve.Worm.Sat.
14. *(garnet var) Saa speyet, fuldt af Kur-
rer, og af Skiæver, I At det mig forekom
tilsidst som Blaar. Bagges.II.lO.

|| (jf. bet. 2
samt I. Knude 2.2j i forb. som dererkom-
met kurre paa traaden, traaden er
gaaet i kurre olgn. det er jo ikke sagt,

at fordi der kommer en liden Kurre paa
Traaden, at den derfor strax skal springe.
Biehl.Haarkl.21. *Der kommer Kurrer ef-

ter Kurrer . .
|
Skiøndt Teenen ganske

sagte snurrer. Bagges.Ep.322. Noget af det
vigtigste ved Spindingen var jo, at Traa-
den blev jævn. Snoede Rokken for stærkt,
vilde Traaden „slaa Kurre (Karre)". jP'r

Grundtv.LK.181. (garnet) lægges . . i Ov-
nen . . saa løber Traadene ikke i Kurrer,
naar de skal trendes til Væv. Feilb.BL.
106. Feilb.

2) overf.,om forviklinger (2) afforsk. art.

2.1) (nu sj.) som udtr. for vanskelighed
ved et arbejdesgennemførelse ; indviklet for-
hold; urede, der er kommen en kurre
på tråen med det doent (o: den dont,
sag). Moth.K391. Jeg har ingen Medliden-
hed med Folck, der . . saa snart der kommer
mindste Kurre paa Traaden for dem, reent
lader Modet falde som I giør. KomGrønneg.
11.228. hver Standsning (o: under mode-

rens dans paa barnets daabsdag) bliver en
Kurre paa Traaden for Barnet, naar det
kommer ud i Verden. Oversk 11.431. *Vor
Tid snoés i Kurrer af Haab og af Frygt.
Bagges.IV.230. Landarbeiderspørgsmaafet
løber i Kurre, fordi det ikke har haft
frit Løb sammen med Arbejderspørgs-
maalet i Byerne. Pol.^hl906.2.sp.l. 2.2) som
udtr. for uenighed, konflikt, strid,

\Q (lidt) spændt forhold (ml. personer), i

alm.: af lettere, mere forbigaaende
art. *(fyrstinden) hængte ved som Burre,

|

Til Hun den Store Sviger-Søn (o: kongen)
|

Fik overvunden med sin Bøn, | Naar
Traaden havde Kurre. Wadsk.22. aldrig
(var) et ubliidt Ord imellem os (o: to

venner) ; den Traad, Pareen spandt for os
begge, henrandt stedse jevn, og reen, og
uden Kurre 1 ol at den saa uventet skulde

20 overskiæresl Rahb.Tilsk.l 796. 773. || i forb.
kurre paa traaden, især: der er (en)
kurre ^s/ceWnere kurrer. Grundtv.Saxo.III.
241. Recke.HB.3) paa traaden olgn. ell.

(nu oftest) der er kommet en kurre
(sj. kurrer. I)rachm.FÆ.91) paa traaden
(mellem dem) olgn. der er en kurre på
tråen imellem ham og hans kone. Moth.
K391. det er saaledes brugeligt iblant
skikkelige Folk, at naar der kommer en

30 Kurre paa Traaden, saa at de vil slaae
op med hverandre, som man i Alminde-
lighed kalder det, at den ene da sender
den anden sine Kiærllghedsbreve tilbage:
Skuesp.V.162. en af disse smaa Kurrer paa
Traaden, som ere saa almindelige i Kiær-
lighed. Heib.Poet.X.8. snart spurgtes det i

Sognet, at den lille Kurre paa Traaden
mellem Jens Uhrmager og Karen Graa
var forbi, og de skulde have hinanden.

40 Goldschm.VII.42. Bergs.PS.II.74. (de for-
lovede) passede slet ikke for hinanden;
vilde der bare komme en lille Kurre paa
Traaden. JPJac.7I.555. For første Gang
er der kommen en alvorlig Kurre paa
Traaden mellem Moder og Søu. Leop.EB.
154.

^

II. Knrre, en. ['kora] flt.-r, {fra fris.

kur(r)e, nt.holl. korre; maaske egl. sa. ord
somell.afl. af I. Kurv; fisk.) mindre trawl,

50 som især benyttes af tyske sejlfartøjer i Nord-
søen. Drechsel. Saltvfisk. 16. Scheller.MarO.
SaUXXIII.710.

III. Kurre, en. se I. Kurv.
IV. Knrre, en. se I. Kure.
V. knrre, v. ['kora] -ede. {jf. sv. dial.

korra (sig); til I.Kurre; jf. II. kurie; nu
vist kun dial.) om traad: danne kurre(r);
gaa i kurre (II). Langebek.Lex.K296a.
Feilb. OrdbS.(Fyn). billedl. :*Min Glut for-

60 staaer at løse Sjælens Knuder; |
Fortviv-

ler ei, fordi at Traaden kurrer Aarestr.

SS.1.228.
II refi. kurre sig, d. s. Imedens

det tørres, ryster man forsigtigen Garnet,
og trækker det lige, fordi Traadene, naar
de ere vaade, lægge sig paa hinanden og
kurre sig. PhysBibl.XIV.55. *veed De . .

|
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Hvorfor min Silke kurrer sig? Meisling.

8K.21. Recke.GND.112. jf.: »Næsvise Bur-
rer i dit Skjørt sig kurre (o: indfiltrer sig),

\

Maa jeg ei hjelpe dig at slippe fra dem?
AareHtr.SS.II.2l6.

\\
(sj.) trans.: faa (traad)

til at gaa i kurre. *Hvad er det da, som
kurrer Deres Silke? Meisling.SK.18.

VI. karre, v. ['kora] -ede. vbs. (sj.) -ing

(CQram. Husduen. (1910). 70); jf. V. Kur.
(ænyd. d. s., glda. d. s. (i bet.: knurre, ytre

misfornøjelse olgn.), sv. kurra (i bet. 1 ; om
kat: spinde), no. kurre, ty. kurren, eng. dial.

curr; lydord; jf. III. kurie)

1) (nu næppe br.) i al olm.: frembringe en
murrende, dump lyd; knurre, efter 4Maa-
neder (fik hun) samme (sygdom) atter med
nye Tilfælde foreened, saasom Kurren,
Vinde og Livets Forstoppelse, indfandt
sig. Garboe.LH.45. JLybecker.Fiskene ogFi-
8kerierne.(1792).20.

2) som udtr. for forsk, dyrs stemme. 2.1)

om duen. duer i dalene, dé som alle kurre
(1871 : sukkende allej. Ez.7.16(Chr. VI). *En
Turtel-Due (viste) kun sin Sorrig ved at

kurre. Holb.Metam. 3. Vi skal leve som
Blommen i et Æg, som de to kurrende
Turtelduer. Hrz.VIII.106. *0 husker Du
Sjølund, den deilige 0, | Hvor de vilde
Skovduer kurre.lZC4wd.X507. 'Duesla-
gets Dør.

I

Hør! indenfor det kurrer.
PalM.IV.258. CGram.Husduen.(1910).28.

jf. bet. 3: Jeg klagede som en Trane . .

jeg kurrede som en Due. Es. 38.14.
||

(sj.)

om andre fugle, (ryperne) fylder Land-
skabet med deres YLurreu. KnudRasm.G.
254. 2.2) (nu kun dial.) om frøer: kvække.
*Æsopus leer,

|
Begynder at fortælle,

|

Hvor Frøerne fordum uden Tvang
| I

Moser, Kiær og Enge
|
Sprang, legte,

kurred deres Ssmg.LTid. 1728. 638. Oec
Mag.VII.379. Feilb.

3) (især fD) om mennesker(s stemme). 3.1)

frembringe en række monotone, sum-
mende ell. knurrende lyd (der minder om
duens kurren); tale dæmpet, monotont,
knurrende osv. det morer barnet at ligge
og „pludre", „lalle" eller „kurre" . . d. v. s.

frembringe meningsløse lyd og lydræk-
ker. Jesp.iV^wi.i 5. Studentens Bas kurrede
sine dybe Skalaer. Po/.^»/>i9^5.i5.sp.i. den
lave, kurrende Stemme skred jævnt og
ensformigt som en malende Kværn. CF
Mortens. SV. 67. Jomfru K. kurrede vi-
dere, hun forandrede ikke Stemmehøjden.
8mst.71. m. overgang til bet. 3.2: Hendes graa-
brune Øjne lyste af Leg, og hendes Stem-
me kurrede af Yélvære. EChristians.O.I.
187. 3.2) tale med dyb, dump, blød (om
duens kurren mindende) stemme paa en
kælen, indsmigrende, forelsket maa-
de;tale kælent, forelsket.Yihører hende
(o: person i et skuespil) kurre i Elskov,
trodse, haanle.J5randes.ZJiJ. 555. (to pi-
ger) klistrede sig . . nærmere, og endte
med at lægge sig kurrende til vort Bryst 1

JVJens.LB.38. Gljeb vilde hele Tiden

tage Njurkas Haand og kurrede: „Nju-
rotjka — naa, lad mig saa faa den lille

Haand — du er jo min egen Tøs." Glad-
kow. Cement. (over8.1927).49. jf.: Istedetfor
blød kurrende Venusdyrkelse flammede
der nu i Poesien et Had, der fulgte Ty-
rannerne og Ødelæggerne ud over Gra-
ven. TBierfreund.Kidturbærere.(1892).40.

J|
(1. br.) uden (tydelig) forestilling om lyd:

\o optræde paa en kælen, indsmigrende,
forelsket maade (over for en person af
andet køn). Han er fuld af Elskov til Pi-
ger, og saalænge han kurrer for een,
eksisterer alle de andre ikke for ham.
Buchh.UHJ28. Hotel Lambert, hvor Vol-
taire en Gang kurrede med Alme du Cha-
telet, det styrtede Polens første Magnat.
DagNyh.Vil922. 7.sp.6.

HLiirremeJe, en. se Gurkemeje.
20 Karre-ne^l, en. [1.1] (nu kun dial.)

knudret negl; kartnegl. Han har Kurre-
negle paa alle sine Fingre.750. „Et al-

mindeligt Ord i Kbhvn hos de Udan-
nede." Levin. OrdbS.(Falster).
Kurrente, en. se Kurante.
Karrer, en. se I. Kure.
I-II. Karrer, en. se I-II. Kurér.
t karrig, a<y. {fra ty. kurrig, knur-

vorn, vild, kuriøs, løjerlig; til ty. kurren, se

30 V. kurre; jf. jy. kurrisk, vild; sj.) løjer-
lig; kuriøs (3.2). *en hullet Kappe (o: en
digters dragt, d. v. s. digtform) . . alt for
kurrig,

|
Alt for pudseerlig, alt for snur-

rig. Bagges.II.236.
Kars, en. [ku-'rs; o^s. kur's, kor's] flt.

-er (MG. Scheller.MarO. Ludv.). (ænyd. d. s.;

til dels gennem ty. kurs, fr. cours, af lat.

cursus, løb, til currere, løbe; jf. Diskurs,
Ekskurs, Konkurs samt Korridor, Korsar,

40 II. kurant; egl. sa. ord som II. Kaas, Korso,
Kursus; jf. kursere)

1) (nu næppe br.; jf. bet. 2.5) i al olm.:
løb; fart; gang. Moth.Conv.K239. skal da
gives alle Meeninger fri Cours, og tillades,

at der bliver lige saa mange Religioner,
som l{oveder?Holb.MTkr.336. jeg begyndte
min Cours (o: vandring fra den ene under-
visningstime til den anden) imorges Klok-
ken l.Heib.Poet.VI.32. JBaden.FrO.78.

50 2) ^ vej ell. retning for et fartøjs
bevægelse (sejlads), ell. (sjældnere) ret-
ning, hvori et skib ligger, naar det
ligger stille (Scheller.MarO. jf. ogs. Byg-
ningskurs^; oftest (især i faste udtr.) spec.

om den rigtige, tilsigtede retning for
bevægelsen; ogs. uden for fagl. spr., m. videre

anv., om retning ell. bevægelse. 2.1) i al

olm. (jeg) lærde, hvorledes et Skibs Cours
skal o^skriw es. Robinson.1.27. Hvor falder

60 Coursen fra Ebbeltoft til Kjøbenhavn?
Høysg.S.131. *Herr Zinklar drog over sal-

ten Hav,
I
Til Norrig hans Cours monne

st2iude.Storm.SD.142. Harboe.MarO. Kusk
Jens.Søm.325. 2.2) i særlige udtr. m. nærmere
bestemmelse af retningen (kursen). Kursen
er N. 20" V. (o : nord 20 grader om ad vest).
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Scheller.MarO. (jf. JJuel.39). nordlig, sy&-
ligKuTS.Scheller.MarO. uegl: Klokken to-

tre Stykker banede (vi) os Vej gennem
Morgenluften for Kurs hiemefter. KLais.
GHF.I.28. beholden kurs, den gene-
rale, misvisende, retvisende, sty-
rede kurs, se beholden (3), general (II)

osv. 2.3) i særlige verbal-forb. (se videre

Scheller.MarO.). \\ho\de (en) kurs (jf.ll.

holde 7.2;. YS0.II.621. Scheller.MarO. \\

ligge kurs, holde (den rette) kurs. Schel-

ler.MarO. et andet Skib, der laa samme
Kurs som Stærkodder. CaW*Sør. 5^.11.9.

||

staa sin kurs, sejle videre med samme
kurs. KuskJens.S0m.374. li

stille kursen
(til), (nu næppe hr.) styre (imod), fra

(Lindesnæs) stiller de Søefarende deris

Curs til andre Lanåe. Pflug.DP.26. vAph.
(1759).71. Clitau.PT.88. \\ styre (en) kurs.
glad over sit ikke mislingede Kapertog,
styrede (han) Kurs hjemad. PAHei&.Z/S.
224. Bagges.NK.274. Med Vindene fra

Nord til Vester kan man styre Cours ind
ad Bugten. ArchivSøvæsen. I. 90. Scheller.

MarO. H sætte kurs(en), styre ell. lægge

skibet i en vis retning, (normannerne) satte

deres Cours til Frankerig. flo/&.Z)-ff.I.^5.

de satte Coursen imellem Saltholmen og
'Dra.gøe.Slange.ChrIV.1261. Derpaa blev
Kursen sat ind efter bengalske Bugt, op
mod Tranquebar, hvor Kompagniskibet
skulde losse. Etlar.SB.221. StBille.Gal.1.67

(se for sp. 178^^). Scheller.MarO. overf.:

*Snart strækker Fuglen Vingen over Hav
|

Og sætter Kursen efter fjerne Zoner.
Drachm.DM.33. en gammel Hind . . satte

Kursen efter den nærmeste Skovpynt.
Bogan.II.151. || tage (en) kurs, (nu I br.)

styre (sejle, drage) i en vis retning. Der-
paa skulle hånd viise hannem hiem igien,

og befale hannem at tage dend samme
Kurs som hånd kom. Slange. ChrIV. 237.

overf.: *Jeg seer den (0: en flod) tvende
Spring og Hoved-Kilder har, I Een gaar fra

Vaskerset mod Vesten Coursen t&r.Holb.
Paars.197. 2.4) i særlige præp.-forb. (om den
rigtige retning): dreje, drive, komme
ud af kurs, ligge, være paa kurs,
dreje til kurs olgn. en aarvaagen Styr-
mand, der nøje giver Agt paa Vind, Strøm
og Grund, og dog kommer lidet af den
rette Cours. Holb.MTkr.349. Skibet er van-
skelig at holde paa Kurs (naar den girer).

Scheller.MarO. 2.5) (nu næppe br.) m. af-
svækket bet, uden (tydelig) forestilling om
retningen, om bevægelse i al alm. (bort

fra et sted); kaas (II.2); i særlige verbal-

forb.: Kaperen dreiede af og seilede sin
Kurs. Blich.(1920).VII.18. Talrige Van-
drende . . møder man paa Veien. I For-
bigaaende hilse de venligt . . men iøvrigt
gaae de ligegyldig deres Cours videre.
StBille.Gal.III.20. 2.6) CP overf, om gen-
nemtænkt plan ell. retning for ledelsen af
et foretagende, en stats styrelse, en persons
levevis olgn. Kursen (m. h. t. statens ledelse)

bliver ved at være den gamle, og nu —
fuld Damp forude. ^Wow^.5i0. der træn-
ges til en ny kurs inden for kommunal-
politikken

i jf. Kursændring.
3) m. h. t. penge og værdiforhold. 3.1) Y

om det forhold, at visse pengesorter kurserer
ell. har ret til at kursere (er autoriserede)
som lovligt betalingsmiddel; omløb, sætte
en Mynt ud af Cours. JBaden.FrO.78. Den

10 her beskrevne Mynt (d: frederiksdoren) har
ikke nogen tvungen Cours i Kongens Sta-
ter. P/.V«i8^7.^407. Tvangskurs;, at have
lovlig Yiurs.SaUXIV.944. jf.: De acade-
miske Dissertationer regner jeg ikke blant
de udkomne Skrifter; de døe for største
Delen i Fødselen, og komme ei i Han-
d.Q\scoursQU.FrSneed.I.48. 3.2) Y den
pris, der betales for pengesorter, veksler paa
udlandet (valutaer) og børspapirer; (gæU

20 dende) handelsværdi; ofte spec. om den i

et land gældende mønts værdi: valutakurs.
„jeg skulde have nogle Kroner mig til-

vexlet, men gid Fanden give dem elleve
og et qvart pro cento" . . „Coursen er el-

leve og en qvart.** Holb.llJ.IILl. (den)
slette Cours og de krigerske Uroligheder
(har) bevæget mange Capitalister til at
forvandle deres Assignater i reelle Varer.
FrSneed.I.351. Species Rigsdaleren skal .

.

30 i Handel og Vandel antages efter Kour-
sen. Hallager.365. *Coursen (skal) aaben-
bart

I

Nu sættes al Y^ari. Heib.Poet.V.168.
Det var Jøderne, der havde Skyld i Han-
delens Standsning, det var dem, der for-

mindskede den klingende Mønt og tryk-
kede Kursen. Davids.KK.330. 30000 Kr.
Østifternes Kreditforeningsobligationer, 8
Serie, 4% med Koupons, første pr. Vt 1917
til Kurs 89. JurFormularbog.^184. Kurserne

40 er faste. Ludv.
\\
(m. overgang til bet. 3.8; om

handelsvares salgsværdi. *Men, byder da til

Fals Fajance, offentlig I |
I vist at

føele faaer, hvad Cours det er udi. Chr
Flensb.DM.III.29. jf. bet. 3.i: det (engelske

klæde) trængtes selv tilbage, andre varer
dukkede op, efterspørgslen efter det tog
af, det begyndte at blive undersolgt og
gaa ud af kurs. Arup.H.143. 3.3) overf.

brug af bet. 3.(i-)2, uden forestilling ompenge-
50 værdi, som udtryk for en persons ell. tings

almindelige anseelse, den betydning ell.

værdi, man tillægger den, især m. forestil-

ling om skiftende vurdering til forsk, tider,

(oftest i udtr. som have (god) kurs,
være, staa i kurs, gaa ud af kurs,
falde i kurs, bringe i kurs olgn.). *I

seer da, smukke Frøken, her,
|
Hvad Cours

i Levemaade | Paa Fruentimmer-Børsen
er. Falst.45. for lidt og for meget fordær-

60 ver Alt. Dette . . honoreres med Beun-
dring; dets Cours fluctuerer aldrig, hele
Menneskeheden garanterer dets Værd.
Kierk.XI.198. Schand.SD.xxir. de Menin-
ger, der var i Kurs i et i lange Tider
aristokratisk . . Monarki. Brandes.IX.72.
Drachm.LK.23. maa jeg være fri for den
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dumme Titel I Digter I . . siden enhver
sølle Versemager er begyndt at pynte
sig med den, er den falden i Kurs. Powf.

A.87. Ikke synes men være! . . dette dej-

lige lille Ord var ifærd med at gaa ud af

Kxivs.Aakj.B.SO. Grimm har skadet iagt-

tagelsen av talesproget istedenfor at bringe

den i kurs i sit fædreland. Je8p.ER.7S. Det
„pretiøse" sprog har da også sat en mængde
nye udtryk og vendinger i kurs, for kor- i'o med Icursiv (I)

tere eller længere iiå.V Ved.C.53.

Kiirsi-, i 8sar. især (T) af Kurs 3.2, saa-

ledes foruden de ndf. anførte fx. Kurs-be-
regning, -difference, -fald, -fortjeneste,

-nedgang, -notering, -opgang, -stigning,

-svingning, -tab, -vinding.

Kar-sal, en. t) [II.l] om (sal i) kur-

hus, jf.: *Her (o: paa badeanstalten) er den
allersolideste Kursal:

|
styrkende Strøm

skrift: hældende; kursiv-; kursiveret.
vAph.(1764).108. jeg (har) anset det for
rigtigst at gjengive Opløsningerne med
kursiv Skrift. SBirketSmith.(ChrHansen.De
tre ældste da.Skue8pil.(udg.l874).8). hælden-
de (kursive) typer. Jesp.MFon.U9. kur-
sivere, V. [kursi've-'ra, kor-] -ede. vbs.

-ing. {af I. Kursiv, II. kursiv; hogtr.) m. h. t
(del af) ord (i bogtryk): sætte (trykke)

. Meyer. De ord kursive-
res, som . . kan forvexles med andre ord.
Beriels.Småog storebogstaver.(1911 ).23.
Kurs-kontrol(l)er, en. [2] ^L ap-

parat, der giver en grafisk fremstilling af
den styrede kurs (jf. -angiverj. SaUXiV.
944. -liste, en. (jf. -seddelj. liste over
kurser, saaledes som disse er noterede paa
børsen (officiel kursliste) ell. meddeles af
banker ell. bankierer (privat k.). En daglig

me forLegem og k2iTLå.Rich.I.41. 2) [III.l] 20 Kursliste indføres fra 21. Febr.('i85.5;.Zra/c.

(1. br.) sal, hvor kuren (ved et hof) sæd
vanlig finder sted. den store Coursal paa
Christiansborg. CBernh.II.113.

Kurs-ansiver, en. [2] ^ d. s. s. -kon-

trol(l)ør. Schdler.MarO.
kursere, v. [kur'se'ra; o^s. kor-] -ede.

{efter ty. kursieren, aflat. cursare; til Kurs;
især fagl.) være i omløb. JBaden.FrO.79.
han var i Aarenes Løb bleven ikke lidet

Tidstavler.1923.41. Nathans.IM.88. Hage.*
1209.
Kur-smed, en. [II.l] {efter ty. kur-

schmied; tidligere især ^, nu foræld, ell.

dial.) som dyrlæge fungerende beslagsmed

(jf. u. Grovsmed 1); ogs. (dial.) om dyrlæge
i al alm. Paa det at Grov-Smed Profes-
sionen ikke, som hidindtil, skal forblandes
med Kuur-Smeddenes, saa maae . . ingen

belæst . . i de da kurserende theoretiske 30 Grov-Smed . . befatte sig med Beslag
Værker over Æsthetik. Schand.TF.II.316.

I Indien har der fra ældgammel Tid kur-

seret en Mængde løse, ikke indbyrdes sam-
menhængende Fortællinger. ArthChrist.(St

SprO.Nr.40.5). || spec. om pengesort: være i

omløb som brugelig (og anerkendt)
møntsort; cirkulere; have lovlig kurs
(3.1). var denne romerske Mønt kun Metal,

der veiedes paa Vægtskaal . . eller kur-

serede den som Betalingsmiddel Mand 40 land, Fyn).

eller Heste -Kuurer . . med mindre han
har lært ved Veterinær- Skolen. i^ororcZn.

^^71777. §9. MR.1810.243.1841.131. Hrz.
XIIL225. Drachm.VD.230. han (var) Søn
af Dyrlæge og eksamineret Beslagsmed
H. H. . . I de Dage (o: beg. af 19. aarh.)
kaldte man en saadan Dyrlæge for „Kur-
smed". PRMøll.SS.84. Maanedsskr.f.Dyrlæ-
ger.XXXVL(1924).129. Feilb. 0rdbS.(8jæl'

og Mand imellem? SophMuU.V0.503. Det
kunde . . have sin Interesse for mange at

erfare, hvor stor Guldværdi alle de for

Tiden i Tyskland kurserende Pengesedler
repræsenterer. NatTid.Vil 924.Aft.4.sp.2.
Kursist, en. [kur'sisc?, kor-] fit. -er. {af

Kursus; jf. ChrMøll.RS.1.163; skol) elev
paa et kursus; kursusdeltager. Kur-
sisterne i Geografi paa Statens Lærerhøj-

kursorisk, adj. [kur'so'ris^', kor-] {af
lat. cursorius, adj. til cursor, (hurtig)løber;
især skol.) om læsning olgn.: udført uden
fordybelse i enkeltheder (uden udførlig
kommentar); om pensum olgn.: flygtig
gennemlæst; flygtig (uden grundighed).
Leth.(1800). Grundtv.B.II.26. (han) gav to

Gange en hel Roman op i kursorisk Tysk.
Bang.HS.^189. hans Fremstilling er her

skole. Skoleprogr. Nørre Gymnasium, Kbh. 50 saa kortfattet og kursorisk, at den ikke
(1927).36. Folkeskolen.l928.455.sp.2.

I. Kursiv, en. [kur'si'v, kor-] {af mlat.
(scriptura) cursiva, egl. fem. af et adj. cur-
sivus, løbende; jf. Kursus; fagl.) om den opr.

blot som dagligskrift anvendte (hældende)
skriftform med forbindelse ml. de en-
kelte bogstaver (mods. den prentede bog-
skrift); derefter (bogtr.) om en hældende
trykskrift af lignende form; løbeskrift.

kan give vejledende Holdepunkter af Be-
tydning. Jw/Pe/.L./r. De Værker, der op-
gives (til eksamen) som kursorisk læste.

Studieplaner tilSkoleembedseksamen under det

filos.Fakultet.(1926).8. jf: *lange Tider . .

som af Aar udgjorde meer end tyve,
|

Vil her cursorisk let vi gjennemflyve.
PalM.V.252.
Kurs-papir, et. børspapir (fonds og

vAph.(1764).ld8.IIallager.329.K\iTsiy er'en 60 aktier). Naar . . Kurspapirer modtages.
liggendeAntikva.type.Selmar.^20.BibliotH.^
1.17.74.

II
hertil ell. til IL kursiv: Kur siv-

bogstav (LTid.1725.544), - sls^r itt (vAph.
(1764).108. Bogtr.(1781).12. BibliotH.n.80).
II. kursiv, adj. [kur'si'v, kor-] {af mlat.
cursiva, se I. Kursiv; fagl., især bogtr.) om

mod at Modtageren senere skal tilbage-

give et større Pengebeløb end Kurs-
værdien ved Modtagelsen, er Formodnin-
gen for, at der foreligger et Laan. Lassen.
S0.256. -seddel , en. (nu 1. br.) d. s. s.

-liste. HandelsO.(1807).48. Som man vil



831 Karmted Kurtisane 832

see af vor Coursseddel fra Hamborg, no-
teres nu ogsaa danske Nationalbank-Ac-
tier paa Hamborgs Børs. Fædrel.lSéé.sp.
13976. Brandes.V11.525.
Kar-sted, et. [H.l] (jf. -anstalt; med.)

sted (især ved mineralsk vand, i bjergegne

olgn.), som er særlig indrettet til en bestemt

kur. Panum.417. Kur og Badesteder. Lov
Nr.l04^Va9]2.§21.
Karsas, et ell. f en (Holb. Ep.11.36.

LTid.1749.302. Gynæol.VII.86. Nyerup.
UnivA.47). ['kursus, ogs. 'kor-] best. f. (1. br.)

-et (EBrand.Brud.36) ell. kurset (FortNut.

Y1.297); ogs. i best. stilling uden best. (efter-

hængt) art.: Cursus varer en tre Maaneders
Tid. NyeHygæa.II.(1823).358. flt. -er (Dag
Nyh.^/il921.7.sp.2.^Vsl926.2.sp.2) ell. kurser
(JulPet.L.289. Jesp.( VorUngdom.1926.512))
ell. (især) d. s. (NyeBygæa.ll.(1823).355.
Saaby.'' Krak.1927.11.902). (ty. kursus, fr.

cours, eng. course; af lat. cursus, løb; egl.

sa. ord som Kurs; J/". Kursist) sammen-
hængende undervisning (især af mere
elementær art, i kortere form og i be-

grænset tid) i et enkelt ell. en række fag
ell. videnskabsomraader, ofte given paa
en særlig dertil indrettet undervisningsan-
stalt; række af undervisningstimer ell.

forelæsnifiger inden for et saadant omraade;
ogs. om den undervisningsanstalt, hvor

saadan undervisning meddeles. Dantzekon-
sten er ikke saa vanskelig som i fordum
Dage, da den udfordrede længer Tiid end
en Cursus udi Philosophien. Holb.Ep.II.
36. Hr.Christ.Horrebow . . tracterer i de of-

fentlige Lectioner Astronomien saaledis, at

den heele Cursus inden et Aars Tid kand
absolveres, i Tid.i 749.505. den Cursus som
Tycho Brahe . . læste over Astronomien.
Nyerup.TJnivA.47. Huset var hun (o: en
studerende ung pige) helt fritagen for at

tage sig af paa Grund af „Kursus". Tops.
111.377. Han kjøbte sig nu et Hus, som
han indrettede til Anatomikammer . . og
begyndte at give Kurser saavel for Ki-
rurger som for Jordemødre. JwiPef-X. 589.
Krak.1927. 11.902. *Hans Døttre gaaer
paa Kursus, hans Sønner læse Jura.
Drachm.D.102. ChKjerulf.GU.251. jf.: at

holde et Cursus af offentlige Forelæsninger
over Nervesystemets Physiologie. C Otto.

Phrænologien.(1825). v. (Holberg) endte med
et helt Kursus af moralske Skrifter. Yilh
And.S.49. uegl.: Saasnart dette Cursus (o:

i soldatertjeneste) var endt, havde jeg tre

af fire Dage et behageligt otium. Blich.

(1920).V111.117. Saa, der fik jeg strax,

som vordende Ægtemand, et Kursus i Fa-
milielivet. jB'o«/r.Z)r.i 9.

||
('sfeoZ.^ om delta-

gerne i en saadan undervisning (klasse af
kursuselever), „jeg har bedt hele Kursus'et
til iaften." — „Hvormange unge Damer
er det?" EBrand.Brud.36. \\ hertil Kursus-
bestyrer, -deltager, -elev, -kammerat, -time o/?.

Kurs-vinkel, en. [2] ^ vinklen mellem
nord-retningen og kurs-retningen. Scheller.

MarO. -vær<li, en. et kurspapirs værdi i

handel og vandel (mods. dets nominelle, paa-
lydende værdi). Las8en.S0.256(se u. -papir^.

-sendringj^, en. især (O) <ii Kurs 2.6: Et
Landsforbud imod Alkohol vilde . . be-
tegne en Kursændring. DagNyh.^^U1913.
l.sp.6. det, du trænger til at høre, er .

.

en alvorlig Opfordring til Kursændring
og Karakterforandring. Borregaard. VLlT.

10 287.
Kartaj^e, en. [kur'ta-Ja, kor-] (ænyd.

d. s. (Forordn.^^U1681.V); fra fr. courtage,
vbs. til fr. eourter, søge at sælge, være mæg-
ler ('courtier, f courretier, til courir, løbe);

besl. m. Kurs) Y det vederlag, der ydes
en mægler for medvirkning ved en forret-

nings afslutning. Handel8O.(1807).49. Cour-
tage for Skibsmæglerne i Khavn. P/.'Via

1817. Lassen.S0.715. RegnebKøbm.II.15.
20 Kar-talcst, en. [ll.l] (efter ty. kurtaxe)

^fff^fij som betales af en kur- ell. badegæst.
Jeg gav paa Hotel L. (i Ragusa) 8-9 dan-
ske Kroner om Dagen, indbefattet Kur-
takst. Pol.^ysl929.6.sp.4.

Kartesi, en. se Kurtoisi.
Kartine, en. [kur'ti-na, kor-] (f Kur-

tin. Reiser.lII.9. f Kortin(e). smst.40. MR.
1809.37. t Kordin. Moth.K294. f Gardin,
se u. bet. 2). (ænyd. kortin(e), glda. (i bet. 1)

3okortin(e); fra fr. courtine, forhæng, vold-
strækning, mlat. cortina, forhæng; sa. ord
som Gardin) 1) f forhæng; gardin (1).

kortinerne (Chr.VI: omhængenej til gaar-
den. 4Mos.3.26(1728). du skalt giøre taber-
nakelet af ti kaartiner (Chr.VI: gardinerj.

2Mos.26.1(1728). 2)iiid€n voldstrækning,
der forener to nabobastioners flan-
ker. Muuren er sterk, hvor paa er en
høy Kat med store Stycker forsynet;

40 imod Stranden er en Gardin eller Courtin
af Jord og Palizater 9. Fod høj og 7. Fod
tjkke.Pflug.DP.543. En Kurtin forener
begge disse Tasirne. Reiser.III.9. MilTekn
0.53. SaUXIV.945.
Knrtisan« en. [kurti'sa'n, kor-] (-^

Kori\san,Holb.Mel.II.5.ReynikeFosz.(1747).
364). flt. -er. (ænyd. d. s. og korti-, korte-
san; fra /V. courtisan, hofmand, til cour,

hof, se III. Kur; jf. Kurtisane, kurtisere;
50 nu næppe br.) 1) hofmand; ogs. nedsæt.,

om hofsnog. Reenb.I.122. *Hand er i Pa-
vens Gaard af beste Cortisaner. JKe^/^i/ce

Fosz.(1747).364. SaVXIV.445. 2) galant
person, der gør kur til en dame; op-
vartende kavaler; kurmager; kurti-
sør. Holb.Skiemt.C2r. *Hun havde Cour-
tisaner nok,

I
Dem alle saa fixeerte |

At
hver sig i den hele Flok

|
Af hendes

Gunst flaterte. Graah.PT.L115. *Naar Juu-
60 len kommer, skal man udi Juule-Stue,

|

Der glemmes Ringen vel, der skal beta-
les Pant,

I
Der kand en Courtisan med

venligt Øye skue | Sin Jomfru, som har
lært at viise sig galant. Anti-Spectator.39.

GJ Kartisane, en. [kurti'sana, kor-]

flt. -r. {fra fr. courtisane, egl.: hofdame,
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ftm. til courtisan, se Kurtisan) elegant
demimonde; fornem skøge, (især om
ældre fr. ell. ital. forhold). La Neveu var
en Navnkundig og berygtet Courtisane
til Hove vel bekiendt . . som den, hvis

Courtisaners og Booleris Tal var van-
skelig at tælle. Worm.Sat.34. (Kleopatra)
er Kurtisane af Temperament. Brandes.
VIII.544. (han) anbragte i noget naiv
Veldædighed det nydefige Barn hos sin

Elskerinde, en Courtisane, der kaldte sig

Frøken Frederikke og ikke netop var
skabt til Opdragerinde.sa. Volt.II.454.Roms
og Venedigs Kurtisaner nød som en Pryd
for Staten officielle Hædersbevisninger.
VVed.HB.56. CP Kurtise, en. [kur'ti-so,

kor-] (jf. SV. kurtis; omdannet af Kurtoisi
e/*#er kurtisere ; /. hr.) det at gøre kur til

en dame; kurmageri. „Han har jo da
Øjne i Hovedet, ikke?" — „Jo, Øjne nok
til at se dine kønne Ben .

." — sagde den
forhenværende Musketer med et Forsøg
paa militær KMitise. D.v.d.LyheZernichow.
Støvlet'Kathrine.(1903).68(jf.Brande8.XV.
254). En Kvinde der tager mod saa dri-

stig en Kurtise under Bordet i sin Mands
Stue, som Du taalte fra min Side og nød
og snurrede og spandt ved som en Misse-
kat, man stryger efter Haarene.EmiZi^asm.
DL.7. Kurtise og Galanteri overfor Da-
merne. VVed.B.42. *samme Nat laa Louise

|

i Sengen hos Greven af Guise.
| Og Gre-

ven af Guises Courtise | var skiftevis grov
og gsdant. HSeedorf.DD.llo. GJ knrti-
sere, v. [kurti'se'ra, kor-] ^f kortisere.

Eolh.Jean.11.2. Lodde.(Skuesp.IV.296)).
-ede. vbs. -mg; jf. Kurtise, Kurtoisi. (ænyd.
d. 8.; af fr. courtiser, afl. af cour, hof; se

III. Kur, Kurtisan osv.) optræde paa
en overdreven høflig, indsmigrende
maade (over for en). Leth.(1800).2S. Gre-
ven kunde ikke slippe bort fra Kurtise-
ring af de Folk, der havde skumlet om
hans spanske Giftermaal, roj9S.JJ.^i8. || især
(nu næsten kun): optræde paa en galant,
indsmigrende maade over for en dame;
(paa en dristig, letfærdig maade) gøre kur
(til); kure (til), (m. ohj. ell. præp. med^.
Jeg er min Troe icke i Humeur til at
cortisere nu Mammeselle. Holb.Jean.II.2.
ReynikeFosz.(1747).37. I bilder jer nok
ind, Junker, at fordi I er en stor Herre,
kan I cortisere med vore Koner. Lodde.
(Skuesp.IV.296). Nu forstod jeg instinkt-
mæssig den tilsyneladende kurtiserende
Høflighed, jeg havde set Alle vise hende.
Goldschm.VI.102. De flere tilstedeværende
Skuespillere indtog nu paa en vis Maade
Damernes Plads og feteredes og kurti-
seredes af Herrerne. Tops.I.361. om han
havde kurtiseret tyve unge Piger, der
alle havde været forelskede i ham, vilde
hun anset det for Naturens rimelige Ov-
åen. EBrand.UB.241. 03 Kurtiser, en.
[kurti'sø-V, kor-] flt. -er. (jf. sv. kurtisor;
dannet (som fr. form) til kurtisere

; j/. Kur-

tisan ; l.br.) mandsperson, der kurtiserer eU. er
dreven i at kurtisere; (dreven, indsmigrende)
kurmager. *Der sidder en gammel for-

libt Kurtisør,
| Hans Ansigt udviser, at

han har Humør. Rantzau.D.Nr.65. Han,
der havde været en elegant Rytter og en
beleven Kurtisør, blev tyk og rød, brutal
og \a.rmende. EBrand. UB. 50. smst.lOl,
RNeiiendam. Wiehe og Høedt. (1920). 10. CP

10 Kurtoisi, en. [kurtoa'si?, kor-] (f Kor-
tesi. Moth.Conv.K203. Clitau.FT.114. Kur-
tesi. Moth.^K418). {fra fr. courtoisie (ital.

cortesiaj; til kurtisere, Kurtisan osv.) be-
leven, ridderlig, elskværdig, fore-
kommende optræden over for endame;
galanteri, (nu mods. Kurtise, Kurmageri
uden nedsæt, bet.). *Spill om Martis . . røde
Strømme,

|
Spill om Amors . . Cortesi.

Clitau.PT.114. JBaden.Fr0.79. Courtoisie
20 er just ikke Det, som en Ægtemand pleier

at være særdeles klog paa. Gylb.1.72. Sal*
XIV.945.
Kurts-g^evær, et. se Kortgevær.
L Kurv, en. [kor'v, sj. kur'v, dagl. alm.

kor*, især gldgs. ell. dial. 'kor'a] en kurv,
hvilken man og i daglig tale kalder kurre.
Høysg.2Pr.l4. (tidligere ogs. skrevet Kurre.
Moth.K390. KomGrønneg.lII.244. jf. Feilb.

Thorsen.72. se ogs. bet. 4. Kurve. JPHald,
30 Salvande.(1747).10. SøLex.(1808).81.110).

flt.-e. (glda. kurw (Mand.192), korw, sv.

no. korg, sen. oldn. korf
; fra mnt. korf (nht.

korb^; muligvis fra lat. corbis, kurv; jf.
II. Kurre)

1) lukket ell. aaben beholder af flet-
tet straa, spaan, vidier olgn., i alm. m.
hank(e) (jf. Arm-, Bære-, Hankekurv olgn.).

1.1) i al alm. jeg drømte ogsaa, og see,

der vare tre Kurve med Hvedebrød paa
•iJmit Hoved. lMos.40.16. de opsamlede de
overblevne Stykker, tolv Kurve fulde.

Matth.14.20. En Kurv vidste jeg ikke at

giøre, thi jeg havde hverken Piile eller

Viddier, eller andet slags Riis, som Kurv-
magere bruge. Robinson.1.116. *Med Kur-
ven paa sin Arm | Kom der vor liden
Ellen, og bragte mig mit Brød. Win^A. 77.
247. *trende Kurve,

|
Dækkede med Laag.

PalM.VI.224. *Aa, hør, lille Mo'r, |
Hvad

50 har hun i sin Kurv i Dag ? NEPetersen.
Tusendfryd.(1888).37. VareL?460. jf.Jærn-
kurv: de bleve . . knibne med gloende
Tænger til døde, og derefter ophængde
i 3 Kurve, giorde af Jern. Borreby. TF.
86^.

II
om beholder af (sammenklæbet) pa-

pir til juletræspynt. Arbejdet med at

klippe Hjærter og klistre Kurve var i fuld

Gang. Jørg.Liv.1.32.
\\
(nu 1. br.) om flettet

seng ell. vugge til (spæd)barn; kurveseng;
60 kurvevugge (jf. bet. 2.ij. De tvende .

.

Børn sove . . i Kurve. Oehl.F.3. *den tykke
Dreng jeg hører

| Trodsigt knurrende,
naar han |

Heftig sig i Kurven rører.

Winth.V.148. || som maalsbetegnelse (jf.
kurvevis, Kurvfuld^. *tolv Kurve Lev-
ninger

I

Man kan fra Maaltid bære. Kingo.

XI. Rentrykt ^'/s 1929 58
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84. en kurv frugt fæbler osv.j, blomster
olgn.

i
1.2) i særlige forh. || en af dem, man

bærer omkring i kurve, (sj.) som ringe-

agtende personbetegnelse (vel egl. om børn

ell. svage; jf. Bærestakkel^. Du kunde s'gu
da ikke have redet hende (o: hesten) .

.

skønt du har været Dragon I — rigtignok

en af dem, man bærer omkring i Kurve.
RasmHansen.NielsArnam.(1897).27. \\

(tale-

450. Schand.SD.xvi) olgn., {ænyd. faa, give
en kurv, sv. få, giva korgen, ty. einen korb
bekommen, geben; efter en gi. (eventyr-)

skik (at sende den vragede bejler en kurv),

der i sin ældre form bestod i, at den unge
pige lod den bejler, der ikke havde hendes
gunst, hejse op til sit vindue i en kurv, hvis

bund gik itu under vægten; jf. ænyd. falde

igennem kurven, hun gav ham en hund-
ser., nu 1. br.) i udtr. som tjene ell. tage lo løs kurv, som han slap igennem (Kalk.Il.

paa kurven, om tjenestepige: beregne sig

selv en (ulovlig) fortjeneste ved husholdnings-

indkøb; faa ell. give paa kurven, om
den rabat ell. de foræringer, som de hand-

lende giver tjenestepigerne for at sikre sig

herskabernes handel, nu tjente hun hos . .

fattige Folk . . hos hvem hun fik ringe

Løn og kun lidet „paa Kurven". ClaraAn-
dersen. Kastaniebaandet.(1861).6. „Malvine

605); sml.: *Hun snart ved Mondianes List

skal giøre dig en Tort,
|
Og sende dig

din Elskov i en Bondløs Kurve bort. JP
Hald.Salvande.(1747).10. samt II. falde 9.u
(tsi\deigennemiy,8eTroelsL.IX.116f.DTids-
skr.1898.S63f. ETegnér.Ur språkensvdrld.II.

(1925).376ff.; dagl.) som udtr. for, at en
kvinde giver en frier afslag. Havde jeg
været saa meget gifte-syg, kunde jeg

snød Konferensraadinden . . for Mal- 20 have været gift for lenge siden. Jeg
vine tog paa Kurven .

." „Hvad, tog hun
gaa Kurven?" . . „Varer . . Naar hun for

ksempel . . købte grøn Sæbe for en
Krone, saa smækkede hun en Krone og
halvtreds paa Regningen." ^er^s. Pt^esor-

ger.(1910).235. Gud hjælpe den Pige, der
. . vilde forlede hende til at „tage paa
Kurven" hos Slagtere eller andre hQve-
TSinåøTeT.Schand.O.II.201. S&B. Gadeordb.^

har, min Troe, givet Kurven til dem, som
i alle Maader har været saa god, som I.

Holb.Vgs.II.2. jeg er bange for . . at hun
glemmer jer, og gir jer en retskaffen
skiøn Kurv. KomGrønneg.III.17. (Vulkan)
fik en Kurv, der hånd beylede til Minerva.
Clitau.PT.140. hun var kold for Kjærlighed,
og havde . . uddeelt næsten ligesaamange
Kurve, som hun talte Aar.Blich.(18S3).

DÆfl. Ijvære ene (især tidligere ogs. åen 30 VI. 122. jeg er vis paa at hente mig en
bedste, førstej hane e?i. ("nw især dial.)

høne i kurven (f kurv) olgn., {ænyd.
beste høne i kurffuen (Kalk.II.355), jf.
sv. hogsta honset i korgen, ni. de beste
haan im korv, ty. (der beste) hahn im
korbe sein olgn.; dagl.) (ved en vis lejlig-

hed) være den bedst anskrevne, mest yndede,

nummer eet ell. (nu især) den eneste (der

kan være tale om; navnlig om mand i for

Kurv, thi jeg har altfor tydelig ladet hende
mærke min Utilbøielighed til dette Ægte-
skab. Heib. Poet. VII. 256. Drachm. D. 111.

sj. om en mand: *Jeg bød min Datter ham,
mig kiær som Livet, | Og Kurven stolt har
Regnar hende givet. Oehl.RL.56. Han vil

ikke være min. Han har givet mig den
Kurv, jeg ærlig havde foTt\ent SMich.L.
160. derefter ogs. i andre forb. som udtr.

for
lig

hold til en ell. flere damer). Hånd er den 40 for afslag paa frieri, fx.:_*fa.ttig Abe snar-
fornemste hane i kurven. Mo#/i.Z590. Hun
er den beste høne i kvLrven.smst.H78. Arius
insinuerer sig saaledes i Wien, at hånd
blir Høne i Kurv sammesteds. Holb.GW.
1.3. hvad maa jeg nu byde Hakon, som
er den bedste Hane i Kurven, for at han
skal lade dig have Fred! Grundtv.Snorre.
III.88. Anton var første Hane i Kurven
. . havde du friet . . havde hun kun givet

saae, | Det han sit Facit feilte:
|
Thi

han med Kurven maatte gaae,
|
Fik Ney,

i hvor han heilte.Reenb.II.445. den For-
lovelse, som var sluttet mellem ham og
Salome, blev brudt . . han havde ikke
Aarsag at gremme sig saa meget over
denne Knrv.Holb.JE.il. 140. FGuldb.I.
243. *To Elskere paa samme Tid og Sted;

|

Den Ene høit begunstiget, den Anden
|

dig den tomme Kurv. Ing.LB.IV.30. Han 50 Alt vis paa Kurven. PalM.I.209.
(o: en frier) skal ikke være ene Hane i

Knrven. Heib.Poet.yi.97. *Min kjære Got-
skalk (der knæler for en ung dame) er nok
Hanen i Kurven. Hrz.Xl.94. han var ikke
ene Hane i den Kurv, hvis Udstyrelse
kostede ham saa meget (o: hans kone
havde en elsker). IstedMøller.HugoStelling.
(1893).349. Udførelsen (af et musikstykke)
var i Hænderne paa en Række af vore

2) (fagl.) som betegnelse for forsk, ting,

der i form (og anvendelse) minder om en
kurv (1) (jf. videre ssgr. som Anker-, Bi-,

Fjeder-, Fyr-, Gang-, Høgekurv ofl.). 2.1)

af vidier, spanskrør olgn. flettet beholder med
plads til person(er); dels om flettet fading
paa(barne)vogn C,//'.Kurve-fading, -vogn
samt Agekurvj. Barnevogn, Søgræs . .Kur-
ven hænger i Remme. PolitiE.Kosierbl.^f

første Kunstnere. Primaria og ene Høne f>o I924.1.sp.l. dels om gondol paa luftbal-
i Kurven (0: eneste dame) var Frøken N. N.
PoUVil926.5.sp.2. Feilb.I.748(u. høne^. ogs.

om eneste barn: Mau.1.474. || faa (ell. hen-
te sig; ell. give en kurv ell. (nu sj.)

kurven (Helt.Poet.85. Holb.Masc.lL6. Éw.
(1914).IV.308. Oehl.XIII.87. Heib.Poet.1.

Ion. SaVXyi.37. 2.2) om kurvlignende
vidiefletning olgn. af forsk, anvendelse.

II
ved kurvbold: en øverst paa en oprejst

stang fæstet vandret vidiefletning (som
en kurv uden bund) ell. ring (med et net

olgn. under), hvori bolden skal falde
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(jf. Bolåkurv). QymnJI.126. FrKnu.LB.
49.\\kurv' ell. ballonformet vidie flet-

ning, der hejses op som stoppesignal,
ved (sving)bro, jærnbaneoverskæring olgn.

DSB. Reglement for lokale Signaler. I. (1916).

86. jf Kurvsignal, sms^
|| (1. br.) om

mundkurv. *Nu gaaer han (o: en hund)
med Kurv for Mund

|
Hos Fruen og sin

Herre. Winth.X.120. 2.3) {efter ty. korb;

milien de kurvblomstrede. Saaby. ^ Kurve-:
CollO. VilhRasm.Botanik.(1901).56. Jørg.
(DagNyh.^Vol907. 1. sp.é). Brehm.DL.U13.
^^^.||/icWiZC6o<.;Kurvbl om st- familien,
Compositæ. Warm.Frøpl.433. -blomstret,
adj. [1.2.7] (bot.) om plante, hvis blomster^
stand er en kurv. Kurvblomstrede Rod-
frugter. LandbO.III.248. |l især i flt. (de)
kurvblomstrede, om familie af tokim-

jf. Kurve-fæste, -greb; nu 1. br) ;a; bøjle lo bladede, helkronede planter, hvis blomster-

med parerplade og sidebuer paa kaardefæste
olgn.; haandkurv{2). MilTeknO.240. D&H.
2.4) <S> kugle- ell. kurvformet fletværk ell.

gitterværk af metal, der omslutter den
ene ende af et (afløbs)rør olgn. (spec. en
pumpes sugerør; jf. Pumpe-, Sugekurvj for
at hindre snavs olgn. i at løbe med. SøLex.
(1808). Afløb.l2. 2,5) (med.) om (kurvlig-
nende udvidelse paa) visse kirurgiske

stand er en kurv; Compositæ (jf. -blomst^.
CVaupell.S.109. Rostr.Flora.L347. -bold,
en. [1.2.2] (sj. Kurve-. Flen8bA.^U1919.3.sp.3).
(sport.) boldspil, hvor deltagerne er delt i to

partier, hvert med sit maal, der bestaar af
en i jorden fæstet stang med en kurv
(1.2.2) foroven. Gymn.IL125. FrKnu.LB.48.
-dække, et. [1.2.7] (bot.) samling af dæk-
blade (jf. Kurvblad^, der i bægerform om-

instrumenter, som man indfører i kana- 20 giver blomsterstanden paa de kurvblomstrede;
ler i det menneskelige legeme for at fjerne

fremmedlegemer ell. sten. Ugeskr.f. Læger.
1929.27. 2.6) (zool.) det hulrum, der hos
visse insekter (honning-, humlebi) dannes

af de bageste bens fordybede, med haar-

bræmme besatte skinneben og det øverste fod-

led, og hvori blomsterstøv samles. Bi-
avl.9. Bergs.MS.UL.397. jf.: *det summer
af Sol over Engen,

|
Honningbien vil fylde

Periclinium. Drejer. BotTerm. 67. Warm.
Bot.698.

I. Kurve, en. ['korva, 1. br. 'kurve]

flt. -r. {af lat. (linea) curva, krum (linie),

fem. af adj. curvus, krum; besl. m. I. Krone;
j7- II. kurve, kurvet; især fagl.) 1) (især
mat.) krum linie, tegnet (grafisk kurve)
ell. defineret som geometrisk sted olgn. JBaden.
FrO.IL.35. Vi kan sammenligne Isobarerne

sin Kurv. Z>rac/im.^Z^.57. 2.7) (bot.) midt- 30 meå de Kurver (krumme Linjer), der
punktsøgende kurv- ell.skiveformet blom-
sterstand med kort hovedakse og siddende
blomster, der har udseende af en enkelt blomst

(jf. Kurv-blomst, -blomstret^. Warm.Bot.
579. Solsikkerne staar i Flor med store

og pragtfulde K-Xirve. IRaunkiær.LD.71.
2.8) (gart.) om den (i tidligere tid) ved frugt-
træer anvendte hule form; kurveform. Til

Æbler er Kurven . . ofte den ønskeligste

f . Eks. paa Generalstabens Kort, gaar igen-
nem de Punkter, der ligger lige højt.Frem.
DN.157. Kurver deles i plane Kurver,
hvis Punkter alle ligge i samme Plan, og
vindskæve Kurver eller Rumkurver. Sal.^

XIV.948.
II

brugt som grafisk ell. tænkt
udtryk for talforhold, udviklingsfor-
hold (tiltagende og aftagende styrke) olgn.

En . . vigtig Gruppe af graphiske Frem-
Form.NERofmanBang.BondensAbildgaard. '^^ stillinger er Kurverne. Westergaard.S.119.

(1878).13. sa.Behandling afDværg-Æble- og
Pæretræer.(1878).29. 2.9) f musling af
slægten Mactra (med ret konvekse skaller)

(jf. Kurvemuskel^. vAph.Nath.IV.552.
3) {jf. Bagkurv 1 samt Kurve-bro, -fa-

ding, -fletning, -møbel osv.; 1. br. uden for
ssgr.) fletværk af halm, vidier osv. \\ om
fletværk omkring vinflaske (jf. Kurve-flaske,
-værkj. en Flaske, omvunden med Kurv.
Gylb.(1849).Ll73.

4) {muligvis et etymologisk forsk, ord; jf.
Bagkurv 2; Kramk'urv 2 sam^ kyste; dial.)

kolbøtte, han kunde kyste en Korre
uden at røre Jorden med Hoved eller
Hænder. JVJens.NH.203. Feilb.

II. Karv, en. se I. Kurre.
Knrv-, i ssgr. ['korv-, sj. 'kurv-; jf.

ogs. Kurvfuld] til I. Kurv; især i nogle
nyere (fagl.) ssgr. til I. Kurv 2 (jf. dog
Kurvfuld); m. h. t. vaklen mL Kurv- og
Kurve- se u. Kurv-blomst, -bold, -fuld.

Kurve-flaske, -hank, -mager, -vogn. -blad,
et. [1.2.7] (bot.) om de enkelte blade i de kurv-
blomstredes kurvdække.Rostr.Flora.^^1.(191 7).
373. -blomist, en. [1.2.7] (nu 1. br. i faal.
spr.) d. s. s. -plante; især om planter af fa-

den Kurve for Religiøsitetens Intensitet,

som man . . føres til at drage gennem
Oldtidens Aandsliv som Helhed, den gen-
findes i de øverste Lags Forhold til Folke-
troen. ABDrachm.AH.108. Om en Verden
i Forlis sad han selv nu og skrev . . Kurve
efter Kurve kunde han tegne dens Hi-
storie, vise dens Lederes sorgløst fortum-
lede Bestik. ORung. VS.2 7. \\ krum linie,

50 der beskrives af et legeme i bevægelse
(udskudt projektil olgn.). Den ballistiske

Kurve er Projektilbanen i det luftfyldte

Rum (jf. Kuglebane;. SaU 11.582. Buchh.
UH.15. (flyveren) satte Maskinen op med
et rask Sæt, vendte det lille Møl i en dri-

stig Kurve. FoU^/i^ 1928.7. sp.2. 2) krum
linie, dannet af (konturen af) en gen-
stand i naturen (i landskab olgn.). (en) Bi-

vej ..løb forbi Godsets Skovridergaard.. for
60 efter denne store Kurve atter at udmunde

paaHovedvej en.Schand. UM.20 7.Hornbæk-
bugtens pragtfulde Kurve.F?'PoMisen.F.iii.
bakkerætkens kurve i horisonten 1 1| især

(jærnb.) om krumning af banelinie. Bles-

berg. Optegnelser.(1867).12. Saa var der en
stærk Kurve paa Jernbanelinjen,Vaggonen

53*
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hældede. Drachm.STL. 65. Bennelycke. Sp.

290. II. kurve, v. ['korvs, sjældnere 'kur-

va] -ede. {afl. Kurve; jf. kurvet; CP, 1. br.)

intr. ell. refl.: ved sin form ell. bevægelse
tegne, danne en kurve ell. kurver; om
linie i landskab olgn.: *Lang Tid var vore
Baner parallelle,

|
de fulgtes, skilt ved

Grøftevolden blot. | Nu kurver de sig blødt
til hver sin Side. Børup.LN.39. (Moskva)
er anlagt paa Høje, Gaderne bugter sig

op og ned, kurver og svinger. FrNygaard.
(PoVVnl925.11.8p.l). Aarb Turist! 926.71.
om genstand i bevægelse: F'lyveren drejer

dig ind i Solen, saa Jorden kurver om-
kring dig. Bønnelycke.(Fol.Viol919.11.sp.6).

NatTid.^/iil92?.Sønd.4.sp.4. Langsomt kur-
ver Toget forbi Centralpostbygningen. Fr
Nygaard.KK.ll.
JKurve-, i ssgr., dels af I. Kurve (se

Kurve-maaler, -ramme o/l.), dels ['korva-,«;.

'kurva-, dagl. ogs. 'kora-] af I. Kurv, især
— hvor iniet andet ndf. bemærkes — af I.

Kurv 1.1, saaledes foruden de ndf. anførte
bl. a. ssgr., der betegner, hvad der hører til

(fremstilling af) kurv(e), som Kurve-bast,
-binder, -fletter, -industri oft. ; til I, Kurv 3

hører talrige betegnelser for genstande, frem-
stillede (helt ell. delvis) af fletværk, saaledes

foruden de ndf. anførte bl. a. Kurve-bord,

stød under transport). Moth.K391. „her er en
Snaps'* føjede han til, idet han lagde en
lille flad Kurveflaske paa Bordet. Blich.

(1920).Vni.l37. Hrz.XI.197. en Trillebør
med en Kurvflaske Svovlsyre. Bøgh.JT.
568. en Kurveflaske med rød Win. Jørg.
YD.115. -fletning:, en. ]) (især iH) som
vbs. Viborg.(Landhuushold.V1.82). Skr."/i

1846. OpfB.' VII.389. 2) (til I. Kurv 8; især

10 fagl.) fletværk af vidier, halm, siv olgn. De
fore . . hen til den første Tværgrøvt, over
hvilken de lagde . . Riisknipper og Kurve-
fletninger (jf. Kurvebro;. Blich.(1920j.XV.
73. HCAnd.Xl.287. Kurvefletning paa en
Vager. Scheller.MarO. HavebrL.^457. 03

-flettet, part. adj. (til I. Kurv 3; j/. -spun-
det; om kurvemagerarbejde : flettet af vidier

olgn. Levin. e. br. -form, en. spec. (jf.
Kedelform; gart.) d. s. s. I. Kurv 2.8. Bred-

20 sted.Fom.1.266. -fulde, fit. til Kurvfuld.
-fæste, et. ^ med kurv (1.2.3) forsynet

fæste (jf. -greb;. MR. 1822. 159. Kaper.
-greb, et. (til I. Kurv 2.3; nu næppe br.)

d. s. en lang, spansk Kaarde med rundt
Kurvegreb.^</ar.ZIi.i7. -hank, en. (1. br.

Kurv-. vAph.(1764)). (især (D). VSO. MO.
II

hertil (bygn.) Kurvehanks-bue, flad bue med
afrundede hjørner; fortrykt bue. Gnudtzm.
Husb.50. VLorenz.DH.ll55. -hat, en. (til

lampe, -lænestol, -sofa ofl. \\ om vekslen med 30 I. Kurv 3 ; nu kun dial.) hat af flettet (groft)
Kurv- s. d. -arbejde, et. (til I. Kurv 1

og 3; nu 1. br.) arbejde med fletning af kurve
og andet fletværk; ogs. konkr., om det saaledes

fremstillede ; kurvemagerarbejde. vAph.(l 759).
VSO. OpfB.'VII.389. -baad, en. (til I.

Kurv 3; sj.) (rednings)baad af fletværk.

CEMangor.RS.5. FhysBibl.X FJ7.507. -bal-
lon, en. (1. br.) 1) '(til I. Kurv 2.i; luftbal-

lon med kurv. D&H. 2) (til I. Kurv 2.2

straa. Moth.K391. Feilb. -hovl, en. (fagl.)

høvl, hvormed den kløvede vidie (til kurve-

fletning) høvles glat paa den ene side. Haand-
gern.172. -kapitæl, en, et. (bygn.) kapi-

tæl i kurveform. Stilart. 95. -kiste, en.
(til I. Kurv 3; nu næppe br.) (lig)kisie af
flettede vidier. VSO. MO. -klæde, et. (jf.
-dug; dial). Af et Stykke Lærred paa IV«
Alens Længde . . lavede man et Kurve-

slutn. og 3; jf. Ballon S.s) kugleformet kurve- 4o klæde til Brug, naar der skulde bæres til

fletning brugt som signal, en Flagstang
udenfor med en Gaffel oppe under Salin-

fen, hvorpaa Vindens Styrke blev vist i

orm af Kurveballoner. Drachm. PV. 15.

Larsen, -blomst, -bold, se Kurv-blomst,
-bold. -breg^ne, en. % bregne med bladene
i kurvform (tragtform); strudsvinge; Stru-
thiopteris (germanica) Wtlld. Haven. 1925.
118. Gartner-Tidende.l925.197.sp.l. -bro.

Gilde og naar der skulde bæres Barselmad.
Halleby.95. -kone, en. (nu kun dial.) kone,

der gaar med kurve og sælger hvedebrød.

Larsen. Feilb. f -kram, et. kurvemager-
arbejde. VSO. MO. -kuffert, en. (til

I. Kurv 3;. (større) kuffert af flettede vidier

olgn. Kurvekufferter begynde at komme
en Del i BTUg.VortHj.lV3.264. Riget.''Uo
1912.2.sp.6. en ung Pige . . steg ud med

en. (til I. Kurv 3; jf. u. -fletning 2; nu 50 enKnTvekuffert iHsiSinden.Madelung.EH.
næppe br.) bro af risknipper olgn. over mo
rads ell. grav. VSO. MO. -dug, en. (jf.
-klæde; dial.) en især i tidligere tid anv.
dug (med frynser)y der lagdes over madkur-
ven, naar den blev baaret i marken. Fort
Nut. V.40.1 74. OrdbS. (østlige Sjæll). -fa-
ding, en. (til I. Kurv 3; jf. ogs. I. Kurv
2.1; om den i tidligere tid paa mageligere
vogne til personbefordring (postvogne, hol

150. -kvist, en. (j/. -vidje; sj.) kvist

(vidie) til kurvefletning. Olufs.(MO.). -maa-
ler, en. [LI] (mat.) instrument, hvormed
man maaler længden af krumme linier. Aller.

III.416. -maatte, en. (til L Kurv 3; nu
næppe br.) maatte af kurvefletning. VSO.
MO. -mager, en. (nu næppe br. Kurv-.

Robinson.1.116). person, hvis virksomhed^ det

er at forarbejde kurve og lign. fletværk. (Kalk.
stenskvogne) anvendte fading af flettede vidier 60 11.605). Moth.K391. Hallager.137. KancSkr.

(jf -vogn). Moth.K390. VSO. MO. -fat-
ning, en. (til I. Kurv 3; guldsm.) fletværk-
lignende indfatning af ædle stene. Hinnerup.
Juv.402f. -flaske, en. (I br. Kurv-. Bøgh.
JT.568). (til I. Kurv 3; med fletværk (af halm
olgn.) omviklet flaske (der skal beskyttes mod

^91818. Krak.l927.IL902. \ (spøg.) til

udtr. faa en kurv (LI.2): (jeg) veed nok,
hvad det vil sige, naar man faaer noget
Extra fra Kurvemageren (o: faar afslag

paa frieri). Bergs.PF.467. || hertil Kurvema-
ger-arbejde C feonfcr.; Gylb.(1849).lX.7. Krak.
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1927.11.902), -forretning, -mester, -værksted
o/l. C9 -mag^eri, et. en kurvemagers virk-

somhed. vAph.(1759). OpfB.'VII.399. f
-muskel, en. d. s. s. I. Kurv 2.9. KSelak
NyeSkr.III.560. -mebel, et. (Hil. Kurv 8;

jf. -stol samt Kurve- sp. 839^^^-). især i flt.,

em møbler af flettede vidier olgn. OpfB.^
VII.390. Krak.1927.11.903. -pil, en.(fagl.)
om forsk, arter pil (Salix), hvis grene (aars-
skud) egner sig til kurvefletning (S.purpu-
rea, viminalis oflJ. VSO. MO. JTusch.338.
OpfB.^ VIL389. LandbO.III.79?. HavebrL.^
701. -ramme, en. [1.2] (jæmb.) sporramme
til kurvespor. LandbO.IV.592. -rosin, en.

Y rosin af en ringere sort, der forsendes i

kurve. Moth.K391. VSO. FareX.* 7^4. -seng,
en. (til I. Kurv l.i ell. S) seng (nu kun:
mindre seng, barneseng) af flettede vidier
olgn. Moth.K391. de smaa sovende Børn i

skreven for at kjøre i Reiser, skal for
Magistraten beviisliggjøre, at han haver i

det ringeste to dygtige Heste og en god
Kurve- Vogn. Konfirm.^''Ii'il701.§12. enten
de kiøre udi forgyldte Carosser eller de
age paa Kurvvogne. Holb.MTkr.27. *En
holsteensk Kurvevogn med fire Sæder.
Hrz.D.1.108. HCAnd.XI.286. TroelsL.'I.
186. hun kom kørende i sin lille, lave

10 Kurvevogn.VortLand:^^/iil909.2.sp.2. Feilb.

II
(sj.) som maalsbestemmelse (vognfuld). *A.l

Ilte Junij Folck en Kurv-Vogn kommer
ind. Holb.Skiemt.C5*'. -vugge, en. (til I.

Kurv 1.1 ell. 3) vugge af flettede vidier olgn,

Moth.K391. VSO. MO. PLevin.HL.19.
-værlc, et. (til I. Kurv 3; sj.) kurveflet-

ning (2). en Flaske, som er ombunden
med Kurveværk. TBruun.(Skuesp.I1.3).
Ilurv-flaske, en. se Kurveflaske.

deres Kurvesenffe.In^.P0./I.44. Gylb.XII. 20 -fuld, en. ['kor'(v)|fur, sjældnere 'korful]
129. naar man nar saadanne to som den
i Kurvesengen og den i Yiiggen. Schand.
SB.70. TroelsL.m.270. -skraa, et. (til

I. Kurv 2) iHieti tidligere tid anvendt skarp
(skraa), bestaaende af søm, jæmsiumper olgn.

i en skraasæk af flettet staaltraad. VSO.
-spand, en. (sj.) om spandformet kurv
med laag og hank. *Fangsten ligger i Kurve-
spanden. ^ic^.5tWe(Zfea;<er.('i879j.5. -spor,
et. [1.2] (jæmb.) jærnbanespor i (skarpe) 30 derlag. Aarb Sorø. 1925.6'. -hank, en. se

flt. (1. br.) -e ell. kurvefulde (Brehm.DL}
III1.79. //".fuld sp.l61"). saa meget som
rummes x en kurv (jf. I. Kurv l.i slutn.).

En Kurvfuld Hø. VSO.IILK390. MO. en
Kurvfuld Tørv. Etlar.X.92. CMaithies.DF,
1.103.

II
ogs. uden flg. subsi. AndNx.FD.7.

Med Va Tøndekurv hentedes 4-6 Kurve
stuvende fulde af Avner, hver Kurvfuld
bredt omhyggeligt ud paa et Bræddeun-

5oi

kurver (jf. -ramme, -svelle^. LandbO.III.
249. CP -spundet, part. adj. (til I. Kurv S)
kurveflettet. Promenadevogn . . kurvespun-
det. FolitiE.KosterbUU1922.2.sp.2. -sting,
et. (til I. Kurv fl.i ell.) 8; haandarb.; nu
næppe br.) især i flt, om (tidligere) ved kunst-
syning anvendte sting, der minder om kurve-
fletning. VSO. MO. -stol, en. (til I. Kurv 8;

jf. -møbelj kurveflettet (læne)stol. den høj-

Kurvehank. -leje, et. [I.2.7] (bot., 1. br.)

d. s. s. Blomsterleje 2. Hag.1.523. -mager,
en. se Kurvemager, -plante, en. [1.2.7]

(jf. -blomst; bot!) plante, hvis blomsterstand
er en kurv. Tidselen er en Kurvplante.
YBalslev écKSimonsen. Botanik f.Mellemsko-
len.(1912).49. -signal, et. se i«. I. Kurv
2.2. -vogn, en. se Kurvevogn.
Kur-værdighed, en. [IV] (jf. Kur-

ryggede Kurvestol. Pon^.-F.I.iPO^ ÆTøWt/L 40 fyrstendømme; hist.), den nu lefvende
Churfyrste af Bæyern blef anmodet om at

fratræde Chur-Værdigheden i sin Tiid.

Slange.ChrIV.1052. For at vinde den wel-
fiske Hertug af Hannover havde Kejseren
ophøjet ham til Kurfyrste, hvorved der
skabtes en 9de Kurværdighed. -Fricfencta.

l?&18Aarh.l60.
Kus, I. Kuse, en. se Kusse.
II. kuse, V. se II. kuske.
Kusine, en. [ku'srna] flt. -r. (sv. ku-

sin, no. kusine, ty. cousine; fra fr. cousine;
ji/. Fætterske) kvindeligt søskendebarn;
ogs. (især talespr.) i videre anv., om fjernere

beslægtet (oftest nogenlunde jævnaldrende)
kvindeligt medlem af ens familie. Biehl.

(Skuesp.VI.212). *Urias som røde Guld
|

elskte smY^MsinQ. PAHeib.US.612. dukal-
der ethvert smukt Fruentimmer Cousine,
naar du blot med en Skjeppe Erter kan

VT.177. Kurvestol m. broderet Sæde og
Rygpude, esi.l8e0.Dengl.By.l927.77. -svel-
le, en. [1.2] (jæmb.) svelle til kurvespor.
8uenson.B.II.172.
kurvet, adj. ['korva^, ogs. 'kurvaf] {til

I. Kurve; sj.) om linie olgn.: som danner
en ell. flere (skarpe) kurver; (meget)
bugtet ell. krum. L. kom kørende ned ad
den kurvede Bakke. BT.yiol923. 9. sp. 2.
ov€rf.:*YoTt før retlinede Forhold

| er ble- 50

ven kurvet og kroget.
|
Vi omgås fredeligt

næppe
|
en eneste Dag til Ende.Blaum.

Sib.164.

Kurve-tobak, en. Y især i tidligere
Ud anv. betegnelse for tobak, forsendt i store
(siv)kurve; kanaster. VSO. D&H. -vare,
en. (til I. Kurv 3; Y især i flt, om kurve-
magerarbejder, navnlig mindre genstande,
som kurve, flaskehylstre olgn. D&H. Kxivve-
møbler — Kurvevarer. Krak.1927.11.903. 60 regne ud, at du er i Fam'ilie' med hende
yidje, en. (fagl.) pilekvist, der egner sig
til kurvefletning. Hvid Pilen . . giver gode
Kurvevidier. Landhiiushold.VI.lU. Havebr
L.^701. -vogn, en. (sj. Kurv-. Holb.Skiemt.
C5r. sa.MTkr.27). (til I. Kurv 2.i ell 3;
vogn med kurvefading. Den, som . . er ind-

Heib.Poet.VI.250. En Fætter og en Ku-
sine i pæne Familier er altid forlovede
paa et eller andet Tidspunkt i deres Liv.

JMagnus.B.28. jf.: Kusine-Kærlighe-
den, dette i Reglen kun første og fore-

løbige Stadium paa Banen, denne blotte
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Indvielse til det e^enlige erotiske Liv.
Brande8.VI.452. || Kertil (sj.) Kusine-søn
(AarhSorø.1925.85).

1. 1 Kusk, en. {ænyd. kudsk, kutz(k) oft.,

ty. kutsche, holl. koets, jf. fr. coche, eng.

coach; fra ungarsk kotsi, kocsi; vist efter

byen Kocs, hvorfra denne vogntype menes at

stamme ; jf. (foræld.) Kusk-vogn(' TroelsL.

1.86), ænyd. kudtz-, kuschvogn) en slags

billede. Heih.Pros.IX.43. Heegaard.A8tron.
196. 3) ^ (sj.) den med aborrefiskene beslæg-

tede sydamerikanske fisk Kuhlia auriga (hvis

rygfinnes tredje straale er forlænget som en
pisk). Brehm.Krybd.235. SaVI.98.

I. knske, v. ['kusga] -ede. (/sv. kuska,
SV. dial. kuskja, tvinge, kue; maaske besl.

m. ænyd., sv. Kuse, streng herre, ell. m. kyse;
sammenblandet m. II. kuske (jf. ndf, samt:

overdækket rejsevogn. se Landkusk. J/"- Ku- lo „især om at nøde Hunde til at lægge sig
ske- i ssgr. II. Kusk, en. [kus^] (tidligere

alm. skrevet Kudsk.— fKutsk. Nysted.Rhetor.
58.— foræld, ell. dial. Kui(d)sker. LTid.1760.
273. yortHj.iy2.2O. Feilb. (u. kusk;;, p.
-e. {ænyd. kudsk(er), sv., no. kusk

; fra ty.

kutscher, afl. af kutsche (se I. Kusk;; for-
men Kusk er vist opstaaet af Kudsker ved,

at endelsen -er opfattedes som bøjningsendelse

(fit), eller den stammer fra ssgr. til I. Kusk,

ned paa Jorden." ySO.;; nu alm. opfattet

som hørende til II. Kusk , altsaa egl. : have
magt over, ligesom kusken har over hestene;

jf. kuskenere) undertvinge; betvinge;
underkue; nu især (jf. dog Feilb.) om an-
vendelse af aandelige virkemidler: tvinge til

lydighed; kue; mestre; tumle. NvHaven.
Orth.98. Min Kone har saadan kusket ham,
at han maae tage alting for godt af de

er opfattedes som hørende til Kudsker) 1) 20 snavs Unger. Rahb.Tilsk.1794.198. Odys-
person, der styrer et med trækdyr for-
spændt køretøj. 1.1) (tjenende) person,
hvis bestilling det er at køre (for en
arbejdsgiver) ved person- ell. arbejdskørsel

(jf. Arbejds-, Droske-, Fragt-, Herskabs-,
B.yTekusksamtKøTesvend).Holb.KB.III.4.
disse mange Vogne idelig for Porten, med
Kudske og TienneTe. KomGrønneg.II.203.
Vi lode Kudsken kiøre saa langsomt han

seens . . heltemæssige Slutning, da Helten
kudsker den storpralende Tigger. Grundtv.
BrS.319. hun kan kuske ham; nu er han
saa taalig som et Lam. Blich.(1920).XX.
83. Moder gik og passede hende og lod
sig kuske af det gamle, ildesindede Væ-
sen, der skabede sig som et forkælet Barn.
AndNx.DB.119.

|| (1. br.) m. tings-obj. *her
staar Josva, hendes Mand,

|
som kan ku-

vilåe. Bagges.L.L306. Ære .. Hos Dåtner 30 ske Solen (jf.Jos.l0.12/f.).PAHeib.US.611.
er det en saadan Følelse, der tillader dem
at tage deres Kuske i Sengen, men for-
byder dem at tage deres Kammerpige til

Bordet PAHeib.US.570. Nu smelder Kud-
sken med Pidsken, Hestene styrte afsted.
Heib.TR.nr.34.13. *Kongens Kareth . . har
tre Spand Heste

| og saa en Kudsk i rødt
Liberi. Kaalund. 83. JVJens. NH. 18. \\ i

ordspr. og talem. (nu næppe i rigsspr.:)

det (paradigma) at enhver Stræben for

det TJendelige er maalbar for endelig Løn
og Fordeel . . hvad der bøies efter det,

er saare let, kun altfor let at magte og
kudske. Kierk.Xiy.344. *Uh — havde vi

en Mand,
|
der rigtig kunde kuske Folke-

meningen,
I

den Trold, der fik den dum-
me Krig istand. Schand.UB.12 7.

\\
(sj.) m.

tingS'Subj. *Nys brød han Skrankerne, som
gamle kuske vil gerne høre pisken 40 havde kusket

|
ham. Marton.HB. 187.

\\

smælde olgn., om vanens indflydelse. Mau.
2710. Krist.Ordspr.178. det gaer ham som
de gamle kudske, når de ei kand køre
mere, så gider de dog gierne hørt pid-
sken smekke (o: gamle, letfærdige mænd
vil gerne tale om lefleri). Mofh.(GkS77O.iy.
207). Gamle Kuske maa nøjes med Skral-
det. Mat*. J. -899. kunde kusken selv
drage vognen, havde han ej heste
behov (0: personer i højere stillinger kan 50

ikke undgaa at holde folk). Mau.5154a.
CBernh.iy.210. 1.2) i videre anv.: person,
der kører et forspand. *Her (0: ved en
norsk skydsstation) en Pige

|
Skal som

Kudsk paa Vognen stige. Oehl.XXI.272.
•Tversover Sporet listig vi svinge —

|

Jeg er en Kudsk med Geniel irrz.D.I.

143. Han er selv Kudsk (o : han kører selv

sin vogn). ySO. Jeg forlangte at være

(1. br.) refl., om selvtugt. *Det maa man
kalde, at narres med Døden,

|
Det vil der

Kraft til: at kudske sig saa, |
Smerte som

Griller af Hovedet slaae. Grundtv.Saxo.1.
127. *kunde jeg leve de Timer igjen . .

|

Jeg vilde da vrage saamangen en Ven,
|

Som viste sig utro siden.
| Jeg vilde og

kuske mig selv tUgavns. JDrachm.E0.160.

Il
kuske en til noget, tvinge en til noget,

de kiøbe, eller kuske Barnet til at tie.

Rahb.Tilsk.l 798.679. Grundtv. Saxo. II. 95.

*han skal kuskes til at ende Livet
|
Med

Silkesnoren. Hrz.XyiL196. || kuske med
en, (1. br. i rigsspr.) herse, jage med en.

Hinduerne (mærker), at de ikke kan ku-
ske med dem (o: pariaerne) som iør.Da.
Missions-Blad.1920.122. han gaar og ku-
sker med sine Folk hestandig.OrdbS.(Fyn).

II
spec. (maaske egl. sa. ord som II. kuske

;

Kudsk paa Hjemtouren for ogsaa at prøve 60 nu næppe br.): kommandere en hund
den Fornøielse. Scharling.N.191. JvJens.
NH.24. 2) (astr.) i best. f. navn paa et

stjernebillede paa den nordlige himmel
mellem Giraffen, Tvillingerne og Lossen
(Auriga). PSøeborg.SC.5. den klare Stjerne
Capella, som betegner Kudskens Stjerne-

til at lægge sig. JBaden.Gram.45. jf.:

*man aldrig kusker ret |
den Hund, man

kjender ikkun slet. Grundtv.PS.iy.l60.
II. kuske, v. ['kusga] -ede. (sv. kuscha,

ty. kuschen; af fr. coucher, ligge, lægge

(sig), imp. couche, som befaling til hunde
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om at lægge sig, ligge siille || om sammen-
blanding m. I. kuske s. d.; sml. ogs. f kuse
(for), bøje sig (for) (Moth.K422), skaansk
kusa (Rieiz.366), no. <Zia/. kusa se^ || nu
vist kun dial.) 1) om hund: lægge sig ned
paa bugen (paa befaling); ligge (ogs.: tiej

stille; ogs. i videre anv.: lystre (OrdbS.
(Loll.-Falster)). NvHaven.Orth.98. Hunden
kusker, naar man truer ad den. VSO. || imp.
ku sk I som befaling til hund om at lægge lo

sig. VSO. nu kun m. fr. form: *„coucheI
icil" han maatte forstaae,

| Før et Stege-
been blev ham Vinåt.Winth.IV.97. Meyer.^
209. jf. Blich.(1920).XVLllé. 2) overf. anv.

af bet. 1: ydmyge sig (for en); falde til

fode; forholde sig rolig; lystre, (fol-
kene) faaer deres Grød og suur Mælk, og
hvis de saa ikke kusker, Pryel af min Yov-
wsL\teT.PolPhy8Mag.I2.20. Han vil ikke
kuske. VSO. OrdbS.(Fyn). || især i forb. 20

kuske for, bøje sig for; rette sig efter.

Kom Grønneg.1.190. Høysg.S.83. de andre
Sønner (maa) mer eller mindre kuske for
hendes (o: deres moders) Yiilie. FBremer.
Nabofamilierne. I. (overs. 1837). 33. smst.II.
24. OrdbS.(Falster).

III. kuske, V. -ede ell.f -te (jf. Moth.
K382). (SV. kuska; til II. Kusk; jf. kuske-
rere; dial.) køre et med trækdyr forspændt
køretøj; være kusk. Moth.K382. Esp.197. 30

Feilb. OrdbS.(bornh.).
Kuske-9 i ssgr. {jf. Kusk-hest, -vogn

samt ænyd. kudsk(e)-, ty. kutsch(en)-, kut-
scher-) til II. Kusk l.i; t enkelte tilfælde til

1. Kusk (se Kuske-stald;, jf. ogs. Kuske-
buk, -hynde, -bræt, et. fodbræt for ku-
sken paa en karet olgn. MO. D&H. -buk,
en. {jf. ty. kutsch(en)bock) ophøjet kuske-
sæde paa vogn ell. slæde. S&B. D&H. -eksa-
men, en. (jarg.) juridisk eksamen forustu- 40

derede; dansk juridisk eksamen. Nu skulde
Ingen med Kudskeeksamen til ringeste
Karakter, vilde kaldes Skriver. Baden.
Skæmt og Alvor. (1816). 27. RUtzeb.VF. 28.
-frakke, en. (jf. -kappe, -kjole, -liberi,

-slagj. (han) spankede saa en Stund om-
kring med Hænderne dybt i Lommen
paa sin lange Kuskefrakke. JPJac.I.^e^.
-hynde, et. (j/*. ft/. kutschkiissen ; l.br.)

hynde paa kuskesædet (jf. -pude). Moth. 50

K382. MO. D&H. -kammer, et. Før
havde han haft fire Heste, Stald, Vogn-
skur og sit eget lille Kuskekammer (orig.
1.26 : Kudskehus j. Bergs. GF.^1.(1895). 24.
Drachm.E0.264. -kappe, en. (jf. -frakke
osv.) kørekappe, som anvendes af kuske. Moth.
K382. VSO. MO. D&H. -kjole, en. (nu
næppe br.) liberikjole til en kusk. MB.1816.
154. -krave, en. stor, slagformet krave
til overtøj, af form som de kraver, der an- 60

vend(t)es paa kuskekapper (jf. -slag^. Om
Vinteren maa enhver lille Pige have en
varm Kaabe, som for Tiden mest bruges
med en Bærekrave og med dobbelte . .

K\iskekTåver.VortHj.n3.77. \\ talem.(dial.):
en bondemave og en kuskekrave kan

taale , hvad det skal være. OrdbS.(Fyn).
-liberi, et. liberi for en herskabskusk.
kuskenere, v. [kusga'ne-'ra] -ede.

{spøg. udvidelse af I. kuske i lighed m. ku-
jonere olgn.; jf. ogs.iy. kustenére (Feilb.),
skaansk kusterera, kustenera (Rietz.366),
til Kustos; nu næppe br. i rigsspr.) d. s. s.

I. kuske, saa skielder de Folk ud . . og
saa vil de kuskenere alle Mennesker. PA
Heib.II.417. Nei, det skal du. Gud døde
mig, aldrig faae at see, at jeg skal lade
mig kuskenere af et Fruentimmer. Gylb.
V1.223. OrdbS.(Falster).

Kuske-pude, en. (1. br.) d. s. s. -hynde.
Larsen. D&H.
Kusker, en. se II. Kusk.
t kuskerere, v. {jf. III. kuske, ty.

kutschieren; til I. Kusk ell. II. Kusk, Ku-
sker; spøg., sj.) køre. *Hand (o: en francis-
kanermunk) og Hans orden maae I Ey
Kudskerere om, men smugt per pedes
g3iSLe.Cit.beg.afl8.aarh.(NkS4'>821.115).

Kuske-slag^, et. (løst) slag (til kaabe,
kappe olgn.), som de alm. anvendes af her-

skabskuske (jf. -krave^. Baud.GK.55. Skik-
kelsen bar en underlig, gammeldags Kap-
pe med flere Slag— Kuskeslag, som man
kalder diem.sa.Sp.7. Kuskeslag, sortlang-
haaret Bjørneskind, lukkes med store
Hægter. PolitiE.Kosterbl.Vs 1923.1.sp.l. f
-stald, en. {ænyd. d. s., ft/. kutschenstall;
til I. Kusk) vognskur, -remise; til ca. 1800
som navn paa en af de kgl. stalde. Cit.1751
ogl800.(HistMKbh.lV.343). -svøbe, en.
(nu sj.) svøbe med lang snært, hvormed ku-
sken driver paa hestene; kørepisk; ofte i

billedl. anv. de Polaker foragtede deris
Fiender formeget, og lode sig mercke,
at de ville spæge dem med kudske Svø-
ber. Holb.Intr.II.127. LTid.1745.213. *Alt
hvad du taler er, som Smek af Kudske-
Svøbe. Anti-Spectator.180. VSO. -sæde,
et. særligt vognsæde til kusken. Moth.K382.
LTid.1754.390. Heib.Poet.V.155. en lille

Vogn med højt Kudskesæde og lavt Bag-
sæde. Schand.BS.68. Kusk-hest, en.
[II.l.i] ^ (foræld.) hest, som tilstodes en
højere officer ved en armé paa feltfod til

hans trænkusk. InterimsFelt-Tieneste -Regle-
ment.[1788 ].55. -vogn, en. se u. I. Kusk.
Kusse, en. ['kusa] (dial. Kus. OrdbS.

(sjæll). Kuse. Esp.447. jf. Graa-, Klaa-
kus(s)e/ flt. -r. {glda. d. s., sv., no. dial. kusa;
vel &esZ. m. Kude, Kunte, II. Kutte; vulgS
1) kvindens (ydre) kønsdele. Moth.K
380.392. VSO.(u. Kudse). Feilb. Brende-
rup.§100. 2) om samleje med en kvinde;

i udtr. som faa kusse. 3) i navne paa plan-
ter (til dels med skarp lugt), se Graa-, Klaa-
kus(s)e. jf. Kusseurt (Chenopodium vul-

varia L. JTusch.292^).
Kust, en. se Kyst.
kuste(nere), Kuster ofl., se u. Ku-

stos 4.

Kustode, en. [ku'sdo-fla] ftt. -r. {sv.

kustod, jf. eng. custode; fra ital. custode,
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lat custos (gen. custodisj, se Kustos; ftt.

kustoder delvis fra lat. custodes, flt. til cu-
stos, og anv. som flt. til Kustos) \) op-
synsmand ved et museum ell. lign. (of-

fentlig tilgængelig) bygning, fx. et bibliotek;

m. h. t. udenl. forhold ogs. i al alm.: op-
syns- ell. tilsynsmand; spec. i katolske

kirker: person, der tager vare paa kirkens

inventar, passer degne- ell. klokkertjenesten

olgn. Jeg besøgte Bibliotheket (o: i Ber-
lin) nogle gange siden . . Den sidste gang
lod (bibliotekaren) mig sige igiennem een
af Custoderne, man havde søgt efter Bre-
vene, men de maatte ikke være der. Fr
Sneed. 1.107. Italienske Kirketjenere og
Kustoder . . véd, at det Gamle er højst

værdifuldt. Brandes.F.318. FrNiels.KH.II.
é22. En Mand var paa Thorvaldsens Mu-
sæum, og Kustoden viste ham Thorvald-
sens Værelse. BerlTid? Vis 1 925. Aft. 2.sp.2.

2) (bogtr. ell. i biblioteks-spr.) i haandskrif-
ter og ældre bøger ord ell. stavelser, som
for at lette læsningen findes anbragt ne-
derst til højre paa en side og gen-
tages som næste sides begyndelse (jf.
Bladviser, Fangordj; ogs. om lign. node-
tegn i ældre tiders nodeskrift (SaVXIV.
951). SvDahl.Ordbog f.Bogsamlere.(1919).63.
NM.øll.VLitt.1.196. de 3 sidste bogstaver
findes kun i kustoden, idet de følgende
blade (i haandskriftet) mangler.DGL.I.744.
ILustos, en. ['kusdms] uden best. f.; som
flt. anvendes alm. kustoder (se Kustodej.
{sv. ty. kustos, eng. custos, jf. ty. klister; fra
lat. custos, vogter^ i) (m. h. t. da. forhold nu
vist kun foræld.) d. s. s. Kustode 1; især
om bibliotekstjenestemand. i Manuscript-Sa-
len (o: i Berlins bibliotek) gik jeg ene,
bevogtet af en Custos. FrSneed.I.107. som
ITaarig Dreng blev (Werlauff) ansat som
Custos ved (bibliotekets) Læsestue. FiZMnci.
Litt.III.327. 2) (foræld.) skolebetjent ved
latinske skoler; pedel. Cit.l743.(Dalberg&
Blum.Metropolitanskolen. (1 916). 88). vAph.
(1759).71. Kustos døde 20/4 1898. Dalbergéc
Plum. Metropolitanskolen. (1916). 213.

\\ jf.
bet. 4: enhver Skole lønnede en saakaldet
Kustos, hvis fornemmeste Pligt var at

forsyne alle Lærerne to Gange om Ugen
.. med nye Eis. PAneib.US.149. VSO.I.
574. 3) (bogtr. ell. i biblioteks-spr.) d. s. s.

Kustode 2. vAph.(1759).71. Leth.(1800).24.
MusikL.(1801).142. Sal.^XIV.951. 4) {vist

under paavirkn. af et hjemligt ord: jy. ku-
ste, jage, no. kuste, holde i ave, tugte, sv.,

no. dial. kust, frygt, tugt, respekt; jf. no.
dial. kustus, jy. kiistus, kuster, magt, raa-
den (over mennesker ell. dyr); sml. ogs.

sfcaawsfc kusterera, kustenera, befale, raade
over(Rietz.366), jy. kustenere (Feilb.)) overf.
anv. af bet. 1 (og 2). 4.1 ) (jy.) person, der
optræder raadende, formaar at kue,
holde styr paa nogen ell. noget. Tychon.
yers.407. Feilb. 4.2) (spøg. anv. af bet. 4.1^

t stok, ris olgn., der anvendes som tugte-
redskab; krabask. Fatters Custos, som

henger bag Kackelovnen, vil dantze en
lystig Galiath paa din Ryg i Dag.Holb.
Kandst.lV.2. *Herfrem med Custos for en
Dag,

I
Og lad de røde Birke-Vunder,

|

Gaae Slangegang paa Pesthuus-Lemmens
Bag. TBruun. Udv.Digte.(1834).110.
Kastyme, et. se Kostyme.
Kat, en. se IL Kutte.
Kutling:* en. ['kudlei\] flt. -er. {afl. af

10 IL Kutte ; navnet p. gr. af de tragtformigt
sammenvoksede bugfinner; sml. no. f brude-
kut i sa. bet. (FalkT.EtymWb. 1.598)) /f

navn paa smaa fisk, der udgør slægten Go-
bius (kufUngslægten); ogs. (zool.) i videre

anv., om fisk af familien Gobiidæ (kutling-

familien); tidligere (nu kun dial ) som arts-

navn, om den sorte kutling, Gobius niger
(EPont. Atlas. I. 649. vAph. Nath. IV. 554.
VSO. Feilb.). Krøyer.L382ff. Mængder af

20 Kutlinger (af Fiskerne kaldet „Smørbøt-
ter**) lever her (0: i „bare pletter" i tangen)
i 8-4 forskellige Arter.Frem.DN.89. Spårck.

ND.93f. II
m. nærmere bestemmelse, om forsk,

arter (Jf. ogs. Dynd-, Flod- (Gobius fluvia-

tilis. Brehm.DL.III.79), Glas- (SaUXIY.
953), Ko-ystalkutlingj, fx.: den blinde
(Typhlogobius californiensis. SaVXIV.953),
klare (Aphya pellucida. smst.), hvide,
lille (Krøyer.I.407.11.407) ell. (nu) lyse

30 kutling (Gobius mimitus. DanmFauna.
XI.157); den sorte (Gobius niger. Krøyer.
1.382. Spdrck.ND.93), spættede^'G. pictus

Malm. DanmFauna.XI.159), spidshalede
(G. friesii Malm. smst.) kutling ofl. Knt-
liiig(e)-fisk, en.Jf kutling. Brehm.Krybd.
288. SaUVIII.306.
Kat-læ|»:g:er, Kntnik, en. se Kut-

tenlikker.

Kntsk, en. se II. Kusk.
40 L Katte, en. ["kuda] flt. -r. {sv. f kutt;

fra ty. kutte, der ligesom eng. coat, fr. cotte

(jf. Kotillon^, ital. cotta stammer fra mlat.

cotta, cottus, kappe for gejstlig person;
maaske egl. etgerm. ord: osax. kott, uldkappe,
ty. kotze, (tæppe ell. kappe af) groft vadmel,
: ogs. ænyd.\Lotte (Kalk.II.608); smlAPhS.
II.8) 1) en munks med hætte forsynede or-

densdragt; munkekutte; munkekappe.
Oehl.IV.60. Munke i sorte Kutter, in^.

50 KE. II. 10. Winth.HF.149. Ligeover for

denne . . mægtige Forsamling stod den
simple Augustinermunk i sin Kutte. Holst.

FF.40. Den lille, magre Mand i den graa,

lappede Kutte, med de nøgne Fødder.
Jørg.A.39.

||
(meton.) om munk ell. munke-

væsen. *Jeg pleier | Just ellers ei, at dri-

ves let paa Flugt; | Men for de sorte Kut-
ter (Oehl.IV.289: den sorte Kutte; er jeg
måing. Oehl.IV.160. Drachm.VD.12. Fra

60 Egenæs gik der aldrig Bud efter nogen
Guds Mand. Sten Basse havde intet med
Kutterne at sksLiie.SMich.Æb.l31. 2)(8,j.)om

kappe, kittel i al alm. (jf.u.kutteklædt).
Jøden (o:i Smyrna) lusker omkring i sin

sorte Kutte og er oppe til Alt, hvorved
der kan fortjenes Penge. vanDoekum.Gl.

i.
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Minder. (1888). 224. Kudsken, med den
store Fiskerkutte slængt over Skulde-
ren. JfCilwdJX 7.5.

II. Kutte, en. ['kuda] (ogs. Kut. Moth.
Conv.K241. OrdbS.(Fyn). if. Feilb.). flt. -r.

(sy. dial. kutta, eng. cut, holl. kut, ni. kutt(e),

ty. kotze ; besl. m. Kude, Kunte, Kusse
; .;/.

Kutling, Kuttenlikker; vulg., nu vist kun
prov. eU. dial.) d. 8. 8. Kusse l(-2). Moth.K
381. Feilb. Esp.lOS.

III. kutte, V. Pkuda] -ede. (wo. d. »., eng.

cut, skære; i da. laant fra eng.; jf. I. og II.

Kutter) ^ skære (et tov, en line) over;
kappe, den højre Haand stak han i Lom-
men og drog en Kniv op, som han put-
tede i Munden og vristede Bladet op paa
med Tænderne; og saaledes kuttede han
Linen over, som sad fast i Vraget. jDrac/im.
LK.107. De brækkede Træværk løs (o:

paa skibet) og kuttede Tovender af. Pol.

^yiol904.1.sp.7. (sj.:) det er Synd for det
pæne Haar, men det maa kuttes (o: klip-

pes). BerLiisb.S.89.

Kutte-, i ssgr. (især d j til I. Kutte 1.

-broder, en. Munkes og andre Kutte-
brødres Andagtsøvelser. VilhAnd.AD.21.
-klædt, part. adj. Rowel.Br.567. jf. I.

Kutte 2: Følget udgøres af lutter kutte-

klædte Skikkelser, en Snes Mænd i hvid
Kittel, med Øjenhuller i Hætten . . det er

et af de i Siena . . endnu bestaaende mid-
delalderlige Broderskaber. Jørg.Bag alle de

hlaaBjærge.(1913).36. -mand, en. beteg-

nelse for en munk. de i Røgelseskyer ind-

hyllede Kvittemænå. Drachm.YD.220. Hol-
8tein.T.143.

Kutten-likker, en. ("-ligger. Tekn
MarO. Scheller.MarO.90. Kut-lægger. Sal.""

XIV.954. Kutnik. DagNyh.yd903.2.sp.l).
{vist til II. Kutte; 2. led hører til v. likke,

slikke; jf. Fossenlikker samt: kuttenlikker
. . Cunnilingus. Moth.^K421) ^ benævnelse
paa en tjærekost (TeknMarO. DagNyh.
Vsl903.2.sp.l. Scheller.Mar0.90); ogs. 'om

lign. kost, hvormed malede dele af ski-

bet vaskes (OrdbS.), ell. om dvælg (SaU
XIV.954).

I. Kutter, en. ['kudar] flt. -e. {sv., no.,

ty. d. s.; fra eng. cutter; afl. af cut (se III.

kuttej; jf. II. Kutter; m. h. t. bet-udviklin-
gen sml. II. Klipper) ^ fintbygget, let-
sejlende, sædvanlig enmastet, mindre
skib (med lige stævn og spejlgattet hæk); tid-

ligere især anv. som krigsfartøj, nu især som
fisker-, lods- ell. lystfartøj (jf. Fiske(r)-,
Lods-, Lystkutter;. Lieutenant George
King, som har ført Kutteren Basilisken.
Tode.S.5. Oehl.Bidr.L404. (jeg) tog en Lods
ombord, som befandt sig i sin Cutter tæt
i Læ af os. StBille.Gal.1.70. Funch.MarO.
11.83. I en Bugt af Havet . . saae man .

.

en pyntelig Kutter fortøjet ved en stad-
selig Landgangsbro. Tops.II.198. Bardenfl.
Søm.1.29.

II. Kutter, en. ['kudar] fit. -e. {fra eng.
cutter, skærende redskab, kniv; sa. ord som

I. Kutter) roterende værktøj (fræse)
til bearbejdning af træ. OpfÉ.^ll11.46.
Kutter-, i ssgr. j, til I. Kutter, -brig,

en. (foræld.) lille, spinkelt bygget orlogsbrig.

SaUXl V.955. -bygget, part. adj. om skib

:

bygget som en kutter, (billedl.:) De slanke,
kutterbyggede Maager og Terner. Hee^nd.
MS.83. -nsker, en. person, der driver

fiskeri med fiske(r)kutter. Dannebrog.^/iil907.
10 2.sp.4. Riget.^^/7l913.3.sp.3. -fiskeri, et.

(jf. -fisker/ Scheller.MarO. -fe>rer, en.

fører af en (fiske)kutter. Krak.l911.113.sp.2.

-galease, en. kutterbygget galease. Hage.*
952. -rigget, pari. adj. med rigning
som en kutter, en kutterrigget Dæksbaad.
Drachm. VT.140. Scheller.MarO. -rigning,
en. (jf. -rigget;. Kaper, -takling, en.

(jf. -rigget, -rigning;. Larsen. D&H.
kuttet, adj. ['kuda^] {til I. Kutte 1;

20 sj) kutteklædt. *Den sminkede Last, den
fine Halunk, | Hver Korruption deroppe
i Vrimlen

|
Fra Biskoppen ned til den

kuttede Munk. Drachm.D.68.
Kutting, en. ['kufZei],] fit. -er. {ænyd.

kuting, SV. kutting, lille tønde; vistnok sa.

ord som sv. dial. kutting, lille, tyk dreng,

afl. af kotte (dial. kott, kutte;, lille dreng,
kogle; grundbet. mulig egl. : noget rundagtigt,

noget hvælvet; m. h. t bet.- udviklingen jf.
30 Kagge) lille fad, hvori pryssing (Dan-

ziger øl) førtes, og hvoraf der gik omtrent
16 paa en tønde. Moth.K392. Langebek.
Lex.K378c. \\ lille tønde til brændevin,
som i det mindste holdt 4 potter. En 8 Pots
Kutting . . En 4 Pots dito. Taxt.^^U1806.
VSO.

II
nu kun som rummaal, især for

flydende varer, paa Island =-8 potter

(7,729 L). 1 heel og 1 halv Kutting, begge
uden Skaft til tørre Varer, 1 heel og 1 halv

40 Kutting med Skaft til Tranmaal. Forordn.
^V6l784.§5. SaVXiy.955.
Kuvert ell. Couvert, en ell. (xsær t

bet. 2 ell. (nu næsten kun) S) et (Moth.Conv.
K242. Gram. Breve. 13. Heib.Poet.I.109.
Gylb.III.179. Brandes.XIV.78. Blad f.For-
brugsforeningen>lBl923.3.sp.4. jf. Meyer.*
212). [ku'vBrd] flt. -er ell. (1. br.) d. 8. (i

bet. 2: Esm.L°128) ell. (nu især i restaura-

tions-spr.) -s ^kuverts ell. (m. fr. form) cou-
50 verts: Luxd.Dagb.I.412. Gylb.VI.20. Bogan.

11.72. LuisBramsen.0.129. TelefB.1929.sp.

4875ff.). {ænyd. coufert (Kalk.II.585), sv.

kuvert (f covert, couvers), ty. kuvert (f
covert), jf. eng. cover(t); fra fr. couvert

(t couers, covert), egl. perf. part. til couv-
rir, tildække; sml. ogs. ænyd. confer(t) (Kalk.

11.585), mnt. convers, dækket red, mht.
ko(m)pert)

1) omslag af tøj, papir olgn., hvori no-
60 get anbringes, t.l) f i al alm. Moth.Conv.

K242. jf.: En Banco-Sæddel sees i et Pa-

Eiir at ligge, | Papiret kastes bort, naar
ommen Sædlen har, I En Kone er Cou-

vert, Couverten agtes ikke,
| Naar den,

som Sagen faaer, er ingen Kone-Nar.^Infi-

8pectator.40. 1.2) (fagl.; 1. br.) aaben pose.

XI. Rentrykt »/e 1929 64
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hvori nattøj lægges frem. Betulas Natdragt
laa i en broderet Kuvert paa den ene Seng.
KBirkGrønb.BS.46. 1.3) (fagl) betræk til

overdyne ell. tæppe, der dækker undersiden

af dynen (tæppet) samt kanterne af over-

siden. iA)(nul.br.) brevomslag; konvo-
lut; spec. (nu især i filatelist-spr.) om fri-
mærkekonvolut (D&H. SaUlX.44). (han)

fav mig dette Brev istedet; Couverten
ar jeg i Lommen. Bahb.(Skuesp.XII.404).

*Couverten lukket, — et Kys derpaa,
I

Og saa ned til den røde Kasse. Recke.
GND.113. (Goethe) sendte sine daglige
Breve og Sedler uforseglede, uden Ku-
vert, ikke lukkede, til Charlotte von Stein
mQåsiiBviå.Brandes.Goe.1.234. S. samlede
paa græske Kort og Billeder (o: uanstæn-
dige billeder) i lukkede Kuverter. Bang.
SE.336. En Kuvert med Adresse laa rede.
HPHanss.FK.1.71. || under ens kuvert,
i eW. under kuvert til en (Gram.Breve.
13. Reiser.III.485), (jf. par couvert (JBa-
den.FrO.79), per Co\iYert(HandelsO.(1807).

49); foræld.) som udtr. for, at et brev sen-

des inden i et andet, som ikke er beregnet
paa adressaten, om J vil være saa god at

skrive mig til kand brevet gaa under
Bockenhoffers Couvert.Holb.BrvAO. (han)
sendte mig strax, under min egen Kuvert,
et Brev til PeTregsinx.PAHeib.E.62. samme
Dag fik jeg under Sundbecks Couvert de
Breve. Eeib.Ungd.141.

2) (om grunden til benævnelsen jf. SaU
XXI.282; sml. I. Dæk 4j dækning, an-
retning til een person ved et bord. Stor
Galla om Aftenen af 120 Cowveits. Luxd.
Dagb.I.412. Der blev hurtig gjort Plads
og lagt Kuvert for den uventede , . Gjæst.
Goldschm.IV.341. efter hans Forsikring
(stod der) hver Dag . . et Kuvert dækket
til mig ved hans Middagsbord. Brandes.
X.396. Saa skal jeg løbe ind og faa sat
en Kuvert til. CMøll.PF.455. I en Kuvert
indbefattes de Tallerkener, Glas og Spise-
redskaber samt den Serviet, som hver
enkelt benytter sig af ved et Maaltid.
IngebMøllKH.67.

3) {jf. fr. couvert, ske og gaffel; fagl,
især guldsm.) kolL, om de til en enkelt ku-
vert (2) hørende, af en enkelt person benyt-
tede spiseredskaber; især: ske, kniv og gaf-
fel; (alm.:) kuvertartikler; ogs.i bestik
(SaUXIY.965). Meyer.H27. Sal.XV.984.
Skeer — Gafler samt øvrigt Couvert .

.

til Dagspriser. Blad f. Forbrugsforeningen.
y8l923.3.sp.4.

KuTert-artikel, en. [2] (fagl, især
guldsm.) se Kuvert 3. TelefB.1929.sp.3900.
-bred, et. [2] lille brød, der ved selskaber
anbringes ved hver kuvert. Servietten læg-

fes (o: ved borddækning) sammen i Tre-
ant med Spidsen mod Gæsten, herpaa

lægges et lille Kuvertbrød. Hjemmet. 7«
1929.33.sp.l.

kuvertere,_v. [kuvBr'te-'ra] -ede. (ty.

i; I br.) forsynekuvertieren; til Kuvert

(et brev olgn.) med omslag ("jf. konvolu-
terej. JBaden.FrO.79. en kuverteret Al-
manak med en Streg under den første
April. Bøgh.III.226. skønt han havde skre-
vet denne Svarbillet uden at tøve . . af-

sendte han den ikke. Thi netop som han
havde kuverteret den . . netop i det Øje-
blik var en Tanke slaaet ned i ham: Om
dette skulde være et Fingerpeg.Wied.S.

10 106. KLar8.KÆ.73.
Kuvert-g^laH, et. [2] (I br.) (blomster)-

glas, der ved selskaber anbringes ved hver
kuvert. Som Bordpynt virke (skovblomster)
smukkest i smaa Kuvertglas. FoH^iMFi.
28. -kort, et. [2] (I br.) om kort, der ved
selskaber anbringes ved kuverterne og an-

fiver gæsternes plads; bordkort. VortHj.
V1.29.
Knx, en. se Kuks.

20 Kva, et. se Kvade.
I. Kvab, en. se I. Kvabbe.
II. Kvab, et. [kva&] (ogs. skrevet Kvap^.

{til II. kvabbe 4 (og b); især dial.) dumpt
klask; svup olgn. den ulykkelige Mand
smedes højt i Vejret og styrtede med et

dødt Kvab til Jorden. Aakj.VF. 143. To
Matroser . . trampede knurrende rundt
paa hans Bug; med et Kvap røg en gul-
lig Bugt af hans Mund. AKohl.MP.II.321.

I
ogs. (jf. II. kvabbe b) om lille (stemme)-

yd; kvæk; muk; især i nægtende forb.

(han) langede „lille Laadevig" en lige ind
i Synet . . saa Ludvig blev liggende, saa
lang han var, uden at give et eneste Kvab
fra sig. Hamann. Moderne Trældom. (1906).
266. Nu vil vi ikke høre et Kvab mere.
Kværnd. Feilb.

Kvababbelse ell Kvabappelse,
en. [kva'babalsa] flt. -r. {forkortet af Hjerte-

40 kvababbelse, -kvabappelse, se Hjerteklap-
pelse; j/- H- ^"^^bbe 2; spøg.) ildebefin-
dende; utilpashed; beklemthed; ner-
vøst opstemt sindstilstand. Er De
melantrist, ærede Herre, er Maven gal
eller er det Kvababbelse ! i^osenA-ran/^^.Ee/s-

betjente.(1901).110. KNordent.JL.1.11 9. (bil-

ledl:) den almindelige Pacifismes og andre
all round-Humanismers sentimentale Kva-
babbelse. Xe/i/er.^iT. 70. jf.: saadan lidt

50 Nervekvababbelse, som De har haft
denne aarle Morgenstund. Pow<.iP.7J.85.

I. Kvabbe, en. ['kvaba] (sj. skrevet

Kvappe. Fleischer.YII.497. — nu næppe br.

i rigsspr. Kvab. Moth.K392. jf. Feilb.). ftt.-T.

{ænyd. qvabbe, qvappe, navn paa forsk,

fisk, glda. quab, sv. kvabba, havtaske, mnt.
quappe, quabbe, ty. quappe, kvabbe; besl

m. II. kvabbe, kvabbet, kvabset, Kvabso;
i da. (og sv.) maaske laant fra mnt.) 1) Jf

f^ knude; ferskvandskvabbe; Lota vulga-
ris; ogs. (dial.) om a ålekvabbe, Zoarces
viviparus (VSO. MO. Feilb.), og vist ogs.

om havkvabbe,Motella. Moth.K392. EPont.
Atlas.1.648. Krøyer.II.169. Frem.DN.520.
Saa drønede han Hvalpene og fyldteKvab-
ber i Posen. CEw.F.15. 2) (især ^, jarg.;
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jf.ogs.Feilb. (u. kvabbij samt Aalekvabbe2^
som skældsord. Dania.III.113. II. kvab-
be ell. kvappe, v. ['kvaba] (jy. ogs.

kvabe. Feilh.). -ede. vhs. jf. II. Kvab. (jf.
no. dial. kvapa, være blød, vædskefyldt, nt.

quabben, quabbeln, bævre af fedme, ty.

quappen, klaske, quabbeln, gynge, bævre,

samt\ Kvabe, klump af slim, som spyttes

til. hostes op (Moth.K398), gople, vandmand
(Moth.Conv.K242), no. <itaZ. kvap, kvape,
blød, fugtig masse, isl. kvap, kvapi, lasket

fedme; besl. m. I. Kvabbe, Kvabbet, kvab-
set, kvoppe ; bet. 4: og 6 vist nyere lydefter-
lignende aannelse; især dial., jf.: „Ordet
tilhører Talespr., men høres sjeld." Levin.)

1) om bævrende, svuppende bevægelse af blød,

lasket masse (fx. fedtvæv); bævre; gynge;
svuppe. Endelig opdagede F. bag ved
det smertende Øre . . en Forhøining, hvori
man bemærkede Qvappen, fluctuatio. Bøt-
cher.B.7. Rietz.368(hallandsk). 2)m.h.t.
person ell. dyr (jf. Kvababbelse): gibbe,
svuppe (i en) som følge af stærk og plud-
selig sindsbevægelse ell. af voldsom legemlig

overlast (ogs. m. bibet. af ledsagende lyd-

fænomen, jf. bet. 4.1 slutn.); især i forb. dfet

kvabber, kvapperien; ogs. om kvalme-
fornemmelse (ijy. ogs. om at kaste op. Feilb.).

Det kvabbede mig derfor slemt under
Brystet nu og da — især naar det var
en af disse større Skarer af Fanger, som
vi temlig hyppig fik Ordre til at plaffe
ned hYermand. AKohl.MP.III.142. mens
jeg (o: en selvmorder) stod deroppe paa
den glatte Raa og stirrede dybt ned mod
Dækket og vidste, at helt dér nede vilde
1'eg ligge om ganske lidt: saa var der en
ille Kvabben, der gramsede mig om Bry-
stet, om Mellemgjilvet.smst.220. Hun havde
set . . en Klapperslange . . lægge sig om
Livet paa en Indfødt, som Garn om en
Vinde, saa tæt at det kvabbede i ham, og
han var væk med det samme. KMich.
EE.5. Esp.447. 3) om fede, kvabsede men-
neskers ell. dyrs bevægelser, gang; bevæge
sig klodset; vralte olgn. Feilb, jf.: de
flade Færger . . kvabber sig ud af Disen.
JVJens.GÉ.154. 4) om lydfænomen. 4.1) ^ive
en dump, klaskende ell. svuppende lyd,
som fx. naar man gaar i sump ell. slaar
paa ell. med noget blødt og vaadt olgn. Moth.
K397. VS0.V.Q225. i)&H.(u. kvappej.
Feilb.(u. kvabbe og kvabe^. jf.: Vandet
qvapper, naar det skyder Bobler af Hæn-
gedynd, frossen Morads eller lis, naar
man træder ell. gynger åerjpaa.MDL.425.
\\ slaa en, saa det kvapper (i ham) olgn.

(jf. u. bet. 2). Esp.447. Feilb. 4.2) f om
frøers kvækken. *Hun traadte frem udi
en perle-dugged Kappe,

| Man Frøers
Aften -Lyd hos hende hørdte qvappe.
LTid.1754.259. 4.3) om efterligning af jy-
dernes tale ved at sige kv for hv i ord som hvad
osv.(jf.Kvahijde)Thorsen.36. 5) være trodsig
i ord; mukke olgn. Kværnd. Feilb. f Kvab-
be-konge, en.[LlJ meget stor kvabbe. Flei-

scher.VII.497. VSO. kvabbet, adj. ['kva-
hQt] (besl. m. II. kvabbe, kvabset osv.; nu
«i-> Jf' dog skaansk kvabbed (Rietz.368)
samt bornh. kvabbuer (OrdbS.)) d. s. 8. kvab-
set. VSO. MO. D&H. Kvabbe-torsk,
en. (i bet.2 Kvab-/ \)fjfd.s.s. I. Kvabbe 1.

Aaleqvabbe, eller Qvabbe- Torsk. VareL.
(1807).II.l. VSO. 2) (jf. 1. Kvabbe 2,

Kvabso samt Klaptorsk; dagl. ell. vulg.)

10 som skældsord, din kvabtorsk!
\ I. Kvabe,

en. se ovf. sp.858^. II.kvabe, v. se II. kvabbe.
kvab-fed, adj. (til II. kvabbe 1 ; talespr.,

I br.) d. s. s. kvabset. Moth.K392. VSO.
en kvabfed M&nd. Rist. ED. 211. D&H.
-jyde, en. (benævnelsen maaske paa gr. af
sproget, jf. II. kvabbe 4.3) nedsæt, betegnelse

for en jyde, især om jyder fra Limfjords-
egnen (i Nordsjælland ogs. brugt om syd-
mællændere (OrdbS.)). Krist.Ordspr.495.

20 Hun er en rigtig Kvabjyde og taler saa
\jas\s.. Staun.F.116. de Sallingboer er for
dvaske, Kvabjyder alle til Hobe. GSchiltte.

0K.117. SaUXIII.283.jf. kvab-jysk (om
meget plat jysk sprog). Feilb. Kvabs, en.
[kvabs] {jf. I. Kvabse, kvabset, Kvabso (3);
især dial.) kvabset dreng ell.mand. Hos
Møllers var de voxne ogsaa ude, og vi
havde det ypperligt, undtagen en Tid
Hans kom ind, og Forstyrrede os, og saa

30 vilde han ovenikjøbet kysse mig, den
tykke Qya.hs.UngdGl.L233. Feilb. LKvab-
se, en. ['kvabsa] (jf. I. Kvabs, kvabset,
Kvabso (3); nu næppe br.) nedsæt, beteg-

nelse for en tyk og klodset kvinde. VSO.
n. kvabse, v. ['kvabsa] (jf. no. dial.

kvapsa, svuppe olgn., samt IL kvabbe; sj.)

bevæge sig i vand, søle olgn.; sjaske olgn.

dette Vand, som ikke er noget for en
soigneret, stuefåhig Skabning (o: en hund)

40 at kvabse ud i. Tidsskr. f. Aandskultur.
1902/03.161. kvabset, adj. ["kvabsai]

(jf. no. dial. kvapsen, skvulpende; besl. m.
I. Kvabbe, IL kvabbe osv.; jf. Kvabs, I.

Kvabse; især talespr.) overdreven fed og
rund; lasket; if. VSO. især om børn. Leth.

(1800).133. VSO. hans brede, røde, kvab-
sede Ansigt. Schand.IF.196. en tung, gul-
bleg, noget kvabset Dreng. Pont.HK.92.

jf.: Selv det letteste Embonpoint . . svul-
i 5 mer paa Film op til en skæbnesvanger
Kvabsethed. TJGad. Filmen. (1919). 140.
Kvab-so, en. (ænyd. d. s. i bet. 3; til II.

kvabbe 1) 1) f so, som er nær ved at fare.
Moth.K392. 2) Jf hunnen af Cyclopterus
lumpus, der er betydelig større end hannen
(stenbider) og af kvabset form (jf. Graaso,
Kulso i;. Moth.K392. Steenbidere, Qvab-
søer og Sild. OeconJourn.1757.364. EPont.
Atlas.1.649. Krøyer.IL.493. DanmFauna.

60 XL179. 3) (jf. Kulso 2; dial.) klodset, kvab-
set kvinde. Moth.K392. D&H. Gadeordb.^
('w. kvabset;. Feilb. OrdbS.(bornh.). -torsk,
en. se Kvabbetorsk.
L Kvad, et. se Kvade.
n. Kvad, et ell. f en (Moth.K413. Oehl.

ER.17.30.141. sa.PSkr.L402). [kva-'d ell.

54*
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(nu sjældnere) kva9] best. f. -et ['kva'Sa^]

fit. d. 8., best. f. -ene ['kva'Qana] (ænyd. d. s.;

egl. vbs. til kvæde; jf. Kvæd, (et) Kvæde ||

optaget omkr. 1800 i poet. spr., jf. PEMull.^
252 samt: „I Talesproget høres det ikke;

og bruges sielden i prosaisk Stiil." MO.;
i dial. tidligere om viser og omkvæd, der

brugtes ved dans, jf.: Børehinderne (o: fol-

kene i Bork herred) kand baade træde en
dands og løffte en qvai. thi denne dands
(o: harboskræp) trædis effter adskillige

gammens-qvai med sine Biqvai og omqvai.
Ordsamling fra Ribe stift 1698. (GkS?73.I).
Qvad o : Viise .

.
gammens qvad bi-qvad om-

qvad gienqvad. smsf.) t) digt; dels (æstet.)

om (kortere) oldtidsdigt (især fra den nor-

diske oldtid, jf, Edda-, Skjaldekvadj; dels

(poet. ell. spøg.) om digt (sang, vise) i al

alm. Moth.K413. *Gammelt Qvad er skjønt
og stort;

I
Det er godt, naar det er gjort;

|

Men det la'er sig ikke gjørel Bagges.DY.^
IV.153. han (besluttede) paa Veien at digte
en Qvad, som skulde udtrykke hans høie
Kierlighed til Gundvar. OeALÆJE.i 7. *0m
Grimhilds Svig var lagt det Kvad,

|
Der

hun tillaved blodigt Bad
|
For sine Brø-

dre baade. Grundtv.PS.L135. *Igjen da lyt-

ter Menigmand | Til Kvad og Kæmpe-
viser. smst.VI. 382. AOlr. Danmarks helte-

digtning.I.(1903).l. Vi aftrykker nedenfor
et enkelt Vers af det vittige Kvad. Tidens
Krav.^Vil898.3.sp.l. Kirken blev fuld, og
Julesangen tonede hen under de gamle,
lave Hvælvinger — de liflige Toner af

Brorsons og Grundtvigs Julekvad. t7ør^.

Qræs.(1904). 112. \\ ordspr. (sj.). Tvunget
Qvad giør sieldent glad. 750. 2) (poet,

1. br.) om fremsyngen af et saadant digt

ell. om sang, syngen i al alm. *Vel mødt,
I Christne frommel | Lad høres nu vort
Kvadl

I
Vor Lov- Sang lad opkomme

|

Til Gud fra allen St2iå.Grundtv.SS.I.30.
•Adams Æt istemmer glad | Cherubers og
Serafers Kvad. smst.54. 3) (poet., nu 1. br.)

om fuglesang. *Zephyrs Gang blandt høie
Bøgetoppe

I Henrykked os, og Natter-
galens Qv2iå. Bahb.PoetF.II.33. •morgen-
glad

I
Tumler sig, med muntert Kvad,

|

Hele Fugle-Koret! Grundt o.SS.1.462. *Hvor
skal da Sangens Fugl tye hen

( I Fred,
med Qvad og Qvidder. Wiw^A.I.iSS. jf.:
*Mig tyktes jeg saa ensom gik i Lunden,

|

Og navde Skemt af lifligt Fuglekvad.
Grundtv.Optr.I.109.

III. kvad, præt. af kvæde.
I. Kvadder, en (Fædrel^Vil87?.2.sp.4)

ell. et (B&H.). ["kvaa'ar] (dial. Kvar(re),
Kvarrer. Moth.K398. MDL.426. Feilb.).

uden fit. {ænyd. i kvar (Da.Yiser); vbs. til

I. kvadre, men sammenblandet m. II-HI.
Kvadder; dial. (jy.)) 1) i forb. i kvadder,
i smaastykker; i kvag. Moth.K398. MDL.
426. D&H. Feilb. 2) (forkortet for Kvad-
deris ell. sa. ord som IL Kvadder) d. s. s.

Kvadderis. Harboe.Mar0.321. Den tredie
Baad . . vedblev ufortrødent at arbejde

sig frem gjennem den dybe Kvadder.
Fædrel.^Vil87?.2.sp.4. Kvolsgaard.Fiskerliv
iVesterhanherred. (1886).37. hyppig i ssg.

Iskvadder. Fædrel.^yil877.2.8p.4. D&É.
11.633.

IL Kvadder, et ell. en (MDL.425).
['kvaa'ar] fKvarre, et ell. en. Moth.K398.
MDL.426. jf. Feilb.). uden fit. (nt. quader,
c[uadder, smudsig, flydende masse, slim olgn.;

ipjf. n. kvadre samt t. og IH. Kvadder; især

jy.) blanding af vand og faste dele, der ud-
gør en flydende masse; dynd; søle; især
om halvtøet, snavsblandet sne (paa vej

ell. gade); sjap. Moth.K393. MO. Levin.
(„Jydsk"). En skarp Frost havde længe
knuget Egnen . . men det sidste Døgns
Tid havde det tøet, saa Gaarden stod
fuld af Yiv2iMer. Aakj.YF.14. Veje og
Stier laa dækkede af et snavset Kvadder

20 af halvtøet Sne. Bregend.FT. 105. MDL.
425. Feilb. j/". S n ek v a d d e r. Bregend.(Berl
Tid.y3l926.Sønd.l.sp.2).

\\ (nu næppe br.:)

det ståer i kvarre. siges når det hverken
fryser eller tøer. Moth.K398.

III. Kvadder, et ell. (nu næppe br.) en
(Moth.K393). [ikvaa'ar] uden flt. {til III.

kvadre ; sml. no. dial. kvat(r), skvalder, vaas,

samt Skvadder; jf. I.-II. Kvadder; nu sj)

1) om ænders snadren. VSO. D&H. 2)
30 sladren; sladder. Moth.K393. jf.: En

Sagfører i København har indstævnet en
vred Klient, der har tituleret ham med
Kælenavne som „Kvadderpjevs", en
„Sikomsak", en „Jollervip" og en „^sim-
merkuk''. SkiveAvis.^Viil927.1.8p.3.

Kvadder-is, en. [I] {jf. I. Kvadder 2
samt kvar-is, om is, der bestaar af smaa-
stykker (Moth.K398)) ^ havis bestaaende af
smaa, i reglen afrundede flader ell klumper,

40 ført sammen af vind og sø (og som optræ-
der enten for sig ell. hyppig i forbindelse

med sjapis). Cit.1867.(SpeerSchneider.Isfor-
holdene 1861-1906. (1927). 28. jf. smst.22).
Svær Drivis og sammenpakket Sjap- og
Kvadderis. BerlTid.^kl904.3.sp.3. Bugser-
selskabets Dampskibe . . ligger med fuld
Damp oppe for at hjælpe mindre Sejl-

skibe gennem „Kvadderisen" — et søtek-
nisk Udtryk for smaa, sammenklumpede

50 Isstumper. Pol."M914.L
Kvade, en ell. et (jf. VSO.). ["kva-aa]

("Kvad, et. Moth.K393. Gram.Nucleus.699.
Leth.(1800).133. VSO. jf.: indtagen Gum-
mi Qvad. LTid. 1755. 336. Kva, et. VSO.
Esp.447. sml. Kv a ( d ) e , en. D&H.— f (egl.

no. dial.) Kove, en. vAph.Nath.VI.582.
Raf.(1784).58. VSO. MO.). {ænyd. quad,
qwade, æda. qwathæ (Harp. Kr. 46. 143.

AM.), SV. kåda (fsv. k(v)adha^, sv. dial.

60 kvåda, kvada, kva, no. kvae, no. dial. kvaa-
da, koda, ko(v)a ofl., oldn. kvåaa; sa. ord
som II.Kodde; besl. w. Kit; nu kun dial,

jf.: „Et forældet dansk Ord . . som for-

tjente at optages." MO. samt HjælpeO.)
klæbrig, gummiagtig vædske, der fly-
der ud af forsk, træer (jf. u. Kirsebær-
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kvas 2); spec: den af naaletræer ud-
flydende harpiks. Moth.KS93. Qvad eller

Harpex. Lincke. Moria Thuana. [1745]. hé^.

(fyrretræernes) Ved er saa fuld af Kove,
at den endog, medens den endnu er næ-
sten ganske frisk og fugtig, brænder som
etLys.Raff.(1784).58. VSO. Tiære . . en tyk,

harpixagtig Olie, der vindes . . ved Kog-
ning af den af adskillige Naaletræer ud-
rindende Qvade (Harpix). MO. 11.1220.
D&H. E8P.447.
Kvader, en. ['kva'flar ell. (haandv.)

'kvad'ar] flt.-e (ForklMurere.18. Gnudtzm.
Husb.31. Glahder.Reiskr.) ell. (alm.) kvadre
(Recke. T.23. AMatthison-Hansen.NyeDigfe.
(1893).30. FrPoulsen.MH.1.73) ell. (1. hr.)

kvadrer (Drachm.DB.147. AchtonFriis.DØ.
III.162). {sv. kvader, ty. quader; fra lat.

quadrus, firkantet sten, til quadrus, firkantet,

afl.af quattuor, fire;jf Ksidre, kvadret samt
Eskadre, Eskadron, Karré, Kvadrant, Kva-
drat, kvadrere. Kvadrille, Kvadron, I.

Kvart, Kvarter osv.) 1) (især fagl.) firkan-
tet tilhuggen sten (jf. Kvadersten); især:

raat ell. mere ell. mindre fint tilhugget
natursten af i alm. aflang firkantet
form og anvendt som bygningsemne
til ydermure olgn. *siunkne Qvader (o: i

Kristiansborgs ruiner), siig, hvad Troldoms
Haand

|
danned dig til Skræk for Skial-

dens AsLTiå? Frank.SD.17. ForklMurere.18.
Gnudtzm.IIusb.31. de jydske landsbykirker
. . har (i alm.) kampen tilhugget i regel-
mæssige \v2iåYe.HVClaus.B.40. En Kva-
der med Relikviegemme er indmuret i

Taarnets Vestgavl. Trap.^V.255. \\ koll. *Han
har spærret min Vej med Kvader, ^e^r.
3.9(Buhl). mange Kirker . . byggedes .

.

væsentligst af Kvader og delvis af Kamp.
DagNyh.^V7l921.3.sp.3. 2) firkantet felt.

al mavrisk Bygningskunst . . udtrykker
tusend hver for sig fortryllende Smaa-
ideer, hæklede sammen som Kvadrene i

et Tæpipe. AndNx.SD.85. Bemaling med
Kvadre, Striber og Prikker. Fioren^^.i^D.
58.

Ij
især (snedk.) om firkantet træplade

med pyramideformet facet anvendt som fyl-
ding ell. opsat til sirat; ogs. om andre orna-
menter af lign. art, hvis grundflade har tre,

fire ell. flere sider. Arbejdsløn.37. i en hel
Række hollandske „Kasetteskabe" (er) det
sorte Ibentræ anvendt i Kvadre, Knap-
per og StsLve. FrPoulsen.MH.1.73. et lavt,
af Trækvadre tredelt Frisefelt (paa et

skab). Den gi. By. 1 92 7. 62. Kvader- , i

ssgr. især (bygn.) til Kvader 1. -bl sen-
ding:, en. (jf. II. Blænding 2.1). Muur-
værk med QvsLderhlænåmg. ForklMurere.
16. -formation, en. (geol.) benævnelse
paa den del af kridtformotionen, hvori kva-
dersandstenen forekommer. BCotta.Geol.Bille-
der.(overs.l859).153. SaUXIV.957. -hevl,
en. [2] (tøm., snedk.) skraa høvl (II) paa
kanten af brædder ell. planker. Gnudtzm.
Husb.125.171. -mnr, en. Paladsernes
svære Kvadermure.SMic/i.Gio.i^i. -mu-

ret, part. adi. Bygningens Ydre er holdt
i en nøgtern klassicistisk Stil med kvader-
murede Hjørner. VLorenzen. Landgaarde.I.
(1916).39. -murværk, et. (jf. Kvader-
værk). Gnudtzm. Husb.31. -sandsten,
en. (geol.) en i Østmellemtyskland og til-

grænsende lande forekommende sandstensaf-
lejring med tilbøjelighed til ved lodrette og
vandrette sprækker at danne firkantede blokke^

10 der finder udstrakt anvendelse som bygnings-
sten. VSO. Us8.AlmGeol.98. VareÉ*753.

||

hertil Kvadersandsten-formation (d. s. s. Kva-
derformation. 750.^. -sten, en. (jf. ty.

quaderstein) d. s. s. Kvader 1. Pflug.DP.
145. (de lod) en stor kostbar Synagoge
bygge af lutter Qvader-Steene.HoZ6.Jir.
11.713. Løngangen endes ved Kaminen i

den store Riddersal, Qvaderstenen kan
lettelig tages \iå.Blich.(1920).XI.186. Suen-

20 8on.B.III.318.
II (1. br.) om fliser olgn. Ga-

derne ere med Qvadersteene belagde og
hvalde for Regn.Pflug.DP.216. LethT(1800).
-værlt, et. (1. br.) murværk af kvadre;
ogs. om efterligning heraf i mursten og med
puds. VSO. MO.
Kvadrant, en ell. f et (Moth.Conv.K

242). [kva'drBn'd] flt. -er. (ænyd. maale-
qvadrant; fra lat. quadrans (gen. quadran-
tis^, fjerdedel; jf. Kvadrat, kvadrere osv.)

30 1) (mat.) betegnelse for en kvartcirkel ell.

en bue paa 90^. VSO. MO. Vinkler mel-
lem O« og 90", mellem 90« og 180», mellem
180 <> og 270°, mellem 270 <> og 360" siges
at ligge i henh. 1., 2., 3. og 4. Kvadrant.
Sal.^XIV.957 . om fjerdedel af himmelbuen:
Der løb i en Hast fra Zenith henimod
Østen, omtrent en Fierdedeel af Qvadran-
ten, ligesom en Kugle, af samme Storhed
og Skin som Maanen. LTid.1738.225. 2)

40 om forsk, med en gradbue paa 90° forsynede
instrumenter ell. redskaber (jf. VSO.).

2.1) (astr. ell. .^; foræld.) redskab til vin-

kelmaaling med en gradbue paa 90 grader
(undertiden ogs. med færre grader), som an-
vendtes til at maale stjernernes højde
med (jf. Gradbue slutn.). Moth.Conv.K242.
Han skal selv være forsyned med Qva-
drant, Grad-Stok, Søe-Bøger, Charter, og
hvad til Styrmandskab er nødigt. SøkrigsA.

50 (1752).§.847. *Der (o: paa Uranienborg)
man til alle Kanter, | Ihvor man og mon
gaae, |

De mægtige Qvadranter | Og store
Sphærer saae. IIeib.Poet.IX.6. *Han (o:

(folumbus) maaler paa Kvadranten . .
| og

atter ud han stirreT. Rich.II.103. SaUXIV.
958. 2.2) ^ et med gradbue forsynet in-
strument, der anvendes til at bestemme
elevationen ved svært skyts. ExercArtil.

(1804).168. Funch.MarO.II.107. SaUXIV.
60 958. 3) ^ en, øverst paa rorstammen an-

bragt indretning af form som en kvartcirkel,

hvortil rorkæderne er befæstet, og ved hj. af
hvilken roret drejes; rorkvadrant. Kusk
Jens.Søm.312. OpfBMI.286. 4) gang-
skiftningsmekanisme i dampmaski-
ner, hvor ekscentrikstængerne er forbundet
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ved et buestykke, som ved at løftes ell. sænkes

skifter maskinens gang, og som samtidig re-

gulerer gliderbevægelserne og dermed damp-
fyldningen i cylindrene, idet denne bliver

størst i yderstillingerne (fuld kvadrant);
ogs. spec. om det nævnte buestykke, kvadrant-

buen. TeknMarO. gaa med fuld Kvadrant.
Scheller.MarO. OpfBMLSO. JULvadrant-
aksel, en. [4] glideraksel ved kvadrant
SchellerMarO. -bue, en. (jf. w.Kvadrant 4j

SaUVAOO. -jærn, et. [1] (jf.-sø\\e-

jærn; fagl.) profiljærn, hvis tværsnit danner
en kvartcirkel (og som benyttes til søjler).

Gnudtzm . Husb. 1 73. Hannover. Tekn. 108.

-kikkert, en. [2.i] (astr.; foræld.) kikkert,

anv. som sigteapparat paa en kvadrant. VSO.
-klods, en. [4] ew i kvadrantbuens ud-

skæring anbragt klods, der er leddet forbun-
det med gliderstangen ; „terning". Scheller.

MarO. -lod, et. [2] (foræld.) lod, v. hj.^ af
hvilket en kvadrant stilledes. VSO. -skin,
et. [1] (jf. Kvadratskin samt Kvadratur 3;

astr., nu næppe br.) den maanestilling, hvori

det halve af maanens oplyste side ses (første

og sidste kvarter). VSO. -sojlejærn, et.

[1] (fagl.) d. s. s. -jærn. Hannover. Tekn.108.
-visér, et. [2.2] ^ visér paa skydevaaben
i form af en kvadrant. Scheller.MarO. Opf
B.^IV.504.

I. H.Tadrat, et (især mat i bet 1-2:

0rst.III.87. Geom.38. jf. VSO. J^ i bet 4:

Selmar.^431) ell. en (alm. i bet. 1; (bogtr.) i

bet 3: SaUKIV.958). [kva'dra-'d] (^ m. lat

form Qvadratum. Sylvius.Geom.21). flt. -er.

{fra lat. quadratum, firkant; jf. Karré, Kva-
drant, Kvader osv. ; sml. ogs. Firkant)

1) (mat) retvinklet, ligesidet fir-
kant; ogs. (i alm.spr.): flade ell. figur
af denne form. Moth. Conv.K242. Disse
Muure giorde en fuldkommen Qvadrat.
Holb.JH.1.496. (jærnristen) bestood af smaa
Qvadrater, af en Foods Længde. L7'trZ.174i.

626. Qvadratet gjør et bedre Indtryk paa
Øiet end den ligesidede Triangel. Ørstlll.
87. Som De seer, danne Kortene en Qva-
drat. Ethvert Hjørne af denne har Be-
tydning. Hrz.X.216. (det nye Edinburgh)
har intet andet Skotsk, end at den, som
Skottens Plaid, har sine regelmæssige
Kvadrater. HCAnd.XII.213. han (havde)
skrævet fra den ene mørke Kvadrat i

Gulvtæppet til den anden . . omtrent som
en Dreng, der spiller „Paradis" og skal
træde i visse bestemte Felter. CMøllPF.
445. I de ældre Haver raadede hovedsage-
lig den rette Linje, og imellem Hoved-
retningslinjerne var Rummet oftest ind-
delt i KvsiårsiteT. BanmHavebr. 82. || en
linies kvadrat ell. kvadratet paa ell.

af en linie, retvinklet, ligesidet firkant
med linien som side ell. denne firkants
areal (udtrykt ved 2. potens af tallet for si-

dens længdeenheder; jf. bet. 2). Zirkulernes
Omkredser forholder sig som deres Radii
til hinanden, og Zirkulernes Rom som
Radiorum Qvadrater. Den Da.Archimedes.

(1753). 7. den pythagoriske Læresætning,
at Qvadratet af den største Side (Hypote-
nuse) i en retvinklet Trekant er lige saa
stor, som de to mindre Siders (Katheters)
Qvadrater sammentagne.ik/e!/er.^i^^5. Julius
Petersen.ElementærPlangeometri.^^(1910).71.
SaUXIX.752.\\spec.: fladt, kvadratisk
legeme (plade olgn.). En Qvadrat af Papiir,
af Blik, af Elfenbeen. VSO. At klippe Qva-

10 drater af Pap. MO. || magisk kvadrat,
se magisk.

Jl
i kvadrat. 1. i form af et

kvadrat; i firkant (Kronborg) bestaaer af

fire Længder, sammenbygte i en ordentlig
QYdiåT2it.EPont.Atlas.lI.271. aabne Søile-
gange, der i en Qvadrat omslutte den lille

Kartoffelhave (o: ved et kloster). HCAnd.
1.5. plante i kvadrat, (fagl.) plante saaledes,

at planterne staar i rækker med lige stor af-
stand, som skærer hverandre i rette vinkler.

2Q Landbo.II.17 7. 2. med maalsbestemmelse, der
angiver længden af figurens sider, et fiir-

kantet, forsølvet og forgyldt boord, hvil-

cket var omtrent 2 alen i en qvadrat (nu

:

i kvadrat^. JJMe^.6*7. Vinduet er to Alen i

Qvadrat. VSO. en Pille paa 2 Sten i Kva-
drat. Gnudtzm.Husb.40.

2) {betegnelsen, fordi arealet af et kvadrat
(1) med siden a er =^ a^; mat.) produktet af
et tal, der multipliceres med sig selv; anden

30 potens. Qvadraten af den første Product
adderit til Qvadraten af dens Multiplicans.
Sylvius.Geom.90. for at udregne Modstan-
den, hvilken er som Quadraten af Hastig-
heden, har man ey at agte uden den blotte
inertie. Kraft(KSelskSkr.III.230). I Vita
Nuova spiller Nitallet, Kvadratet af tre en
stor Rolle. TBierfreund.Kulturbærere.(1892).
85.

3) (bogtr.) udslutning med omtrent
40 kvadratisk tværsnit fra 5 punkter og op-

efter. vAph.(1759). Hallager.328. Selmar.^23.

4) cT opløsningstegn (!;}), der hæver
virkningen af et foregaaende kryds ell. t?.

Geb.MusK.8. HPanumB.Ill.Musikleksikon.
(1924).338.

II. kvadrat 9 adj. [kva'dra-'^ {fra lat.

quadratus, egl. perf. part til quadrare, se

kvadrere; j/". I. Kvadrat samt kvadratisk;
nu sj.) 1) (I. s. s. kvadratisk 1. Moth.Conv.K

50 242. den qvadrate Figur (af skuebrødene).
LTid. 1737.829. Meyer.'(1878). jf.: (byg-
ningen) har en megtig Høyde af idel Qva-
drat huggen Steen. Pflug.DP.196. || i maale-
enheder for flader, qvadrat Alen, d. e. Qva-
dratalen. (Sieldent). VSO. 2) d. s. s. kva-
dratisk 2. 11 qvadrat, d. e. 11 qvadreret
eller Qvadratet af 11. VSO. AB qvadrat,
d. e. Linien AB qvadreret eller Qvadratet
paa Linien AB. sms^.

60 Kvadrat-, i ssgr. (f Kvadrate-, se u.

-tai;. I) (jf. I. Kvadrat 1 og II. kvadrat 1;

især mat.) af kvadratisk form; fx. (foruden
de ndf. nævnte; nu næppe br.): Han selv

bragte Kriigs-Hæren paa den slette Mark,
befalende de bevæbnede Folk at gaae frem
udi en Qy a.dTSLt-Orden. Holb.Herod.372.
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Den reneste lis blev huggen i qvadrat
Stykker. LTid.l74L697.\\ især i ssgr., som
betegner et flademaal, og som kan dannes til

betegnelser for ethvert længdemaal (i skrift

ofte udtrykt ved et G foran længdemaalet ell.

(ved forkortelser) ved 2 som potenstal, fx. m'^=
kvadratmeter), fx. Kvadrat- alen, -mil osv. =
en flade af størrelse som en kvadrat, hvis side

er 1 alen, mil osv.; se fx. VSO.V.Q203; kun
de almindeligst brugte er medtaget ndf.; jf.
Flade- i ssgr. 2) (mat.) vedrørende, hørende
til (forholdet mellem et tal og dets) 2. potens;
se -rod, -tabel, -tal, -tavle (2). -alen, en.
JBaden.FrO. VSO. Her laa tilhøjre et

lille Hus med nogle faa Kvadratalen Have
imellem det og Landevejen. Goldschm.VII.
272. Skjoldb.ML.23. -ben, et. {jf. ty.

quadratbein; zool., sj.) et ben i fugles og
krybdyrs hovedskelet; ledben (Os quadratum).
et uformeligt Hageparti, der havde den
. . Evne at kunne skydes frem foran Over-
munden, saa at jeg maatte give A. Ret,
da han bemærkede . . at han vistnok havde
Kvadratbeen ligesom Fuglene. ^er^s.PP.
265. -favn, en. VSO. MO. Meyer, -fod,
en. 1587 Billioner Qvardratfod. Hallager.
21. ^t Qvardratfødder. sms^.j. *Ved din
Død sørger hele Sverrigs Land;

(
Kun

tolv Qvadratfod Jord erfarer min.Bagger.
11.91. MøllH.II.75. -forbinding, en.

(jf. -plantning; fagl.) plantning i kvadrat.
Landbo. III. 250. -forg^yldning;, en.

(bogb.) forgyldte linier, der indrammer fel-

terne paa en bogs ryg. SvDahl.Ordbog f.Bog-
samlere. (1919). 64. t -grad, en. til I.

Grad 6.2. ti Qvadratgraders aandende Væ-
sener leve sammenstuvede i Vraaer, som
samlede ikke udgiorde en Tiendedel Qva-
dratmils Area.\.Politivennen.l801.2397. VSO.
-boj de, en. [L3] (bogtr.) højden af kva-
drater (samt skydelinier, regietter og bly-

stege). Selmar.'^24. -indhold, et. en flades

indhold, areal, udtrykt i kvadratmaal. VSO.
MO. Aller.111.419:
kvadratisk, adj. [kva'dra'^is^] (jf.

ty. quadratisch, eng. quadratic, fr. quadra-
tique; til 1. Kvadrat; jf. H. kvadrat) 1) af
form som et kvadrat (i). En qvadratisk
Grundflade. VSO. en lille graa kvadratisk
Konvo\\Jit.Gjel.B.171. Paa Bordet sta.a.r (kon-
trolassistentens) kvadratiske Kasser med
hundrede nummererede Reagensglas i

hver. Fleuron.K0.153. 2) (mat.) adj. til I.

Kvadrat 2. En Tilstræbelse vokser ikke,
før den faar begyndt. Men er der først Hul,
da vokser Kraften kvadratisk. J VJens.EE.
165.\\om ligning ell. polynomium : af anden
grad. er Æqvationen qvadratisk, da skeer
den ved Extraction af Dignitæter. Cramer.
(1765).43. SaUXIV.958.
Kvadrat-Jærn, et. d. s. s. Firkant-

jærn. Sal.''XIV. 958. -kilometer, en.
VSO. Aller.III.419. -maal, et. kvadratisk
maaleenhed, som benyttes til at udtrykke en
flades størrelse (jf. Flademaalj. 14000 Alen
i Qvadratmaal. '7/SO. MøllH.11.75. Sal.VI.

664. -meter, en. VSO. Ploven gaar Aar
efter Aar sin sikre Gang over Danmarks
Jord, den lægger snart hver Kvadrat-
meter under sig og jævner Landet.^l c/i^ow

Friis.DØ. 1.189. -mil, en. Politivennen.
1801.2397. MøllH.II.75. (Bornholms) Fla-
deindhold er lOVe Kvadratmile. PHauberg.
Bornholm.''(1887).3. det egentlige Danmark
(er) 698,4 geogr. D Mil. Trap.I.l. -net,

10 et. (fagl.) et paa tegnepapir tegnet ell. ind-
ridset net af kvadrater til hjælp ved kopie-
ring. Copiering ved Hielp af et Quadrat-
net, af et sammensat Kort. MR.1832.102.
Landbo.III.250. -plantning:, en. (jf.
-forbinding; fagl.) plantning i kvadrat (se

u. L Kvadrat i). ForstO. -rod, en. grund-
tallet for anden potens. Kepler observe-
rede først . . at de himmelske Corporer
maatte bevæge sig i Ellipser, i hvis Bren-

20 de-Punkt Solen er, at deres Omløbe-Tider
vare som Quadrat-Rødderne af Cubis, af

Middel-Distancerne. Kraft. (KSelskSkr.III.
220). Qvadratroden af 2 er irrational.

VSO. at finde en Kvadratrod. Hjortø.IU.
104. Et Tal N's Kvadratrod er et Tal,
som opløftet ti^ 2. Potens giver N; den
betegnes ved v^.Sal.^XV.l. vW læses ofte:

kvadratrod ni [kvadra'dro'9- ell. olm. kva-
drBdrod'ni']

j || hertil bl. a. Kvadratrods-ud-
30 dragning, -rode, en. (foræld.). Olufs.Ny

Oec.1.53. en Morgen Land paa 160 Qva-
drat-Roder. Funke.(1801).II.380. (kristtor-

nen er) et slemt Skovukrudt i Trene-Sko-
vene, hvor den hades og forfølges saa-
ledes, at der betales otte Skilling for at

rydde en Qvadratrode.CFawjoeW./S'.55.-saa-
ning, en. (forst.) saaning, hvor kun en vis

del af arealet bearbejdes og tilsaas i firkan-
tede huller ell. pladser; pladssaaning. Landb

40 O.III.805. -skat, en. (i Danmark til

1903; emb., jur.) bygningsafgift, der svares

efter kvadratalen etagevis fra grunden til

taget; arealskat. VSO. MO. 'Sal.III.925.

-skin, et. {ty. quadratschein
; jf. Kva-

drantskin; astr.) (I. s. s. Kvadratur 4 sZ?«<w.

Meyer, f -skridt, et. enhver kand be-
hielpe sig med en Platz som er et Qua-
drat Skrit \a.ng.LTid.l726.91. -skrift,
en. (sprogv.) skrift, hvis bogstavtegn har

50 firkantet udseende; især om den alm. benyt-

tede hebraiske skrift. Wim.(Aarb.l874.21).
Mongolerne har . . forbigående forsøgt
sig med en . . skrift av indisk-tibetisk

oprindelse, den såkaldte kvadratskrift, som
blev indført av kejser Kubilaj år 1259 og
var den offisielle skrift i et par århun-
dreder. HolgPed.SN.103. StSprO.Nr.113.8.
-sten, en. {jf. ty. quadratstein; nu næppe
br.) kvadratisk (bygnings)sten ; især : kvader-

60 sten. Pfiug.DP.il56. den prægtige Tem-
pel . . var opbygt af skiønne qvadrat
Steene baade inden og viåQn.LTid.1741.
435. VSO. -tabel, en. (nu næppe br.)

fortegnelse over kvadrattal i tabelform; kva-
drattalstavle. VSO. -tal, et. (f Kvadrate-.
Sylvius.Geom.17.97). helt tal opløftet i an-
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den potens. Cramer.(1762).45. Roden af et

lige Qvadrattal er altid et lige Tal. VSO.
SaUXV.l.

II
hertil Kvadrattals-tavle, tavle-

formet fortegnelse over kvadrattal (jfKvå-
drat-tabel, -tavle 2). SaVXV.l. -tavle,
en. (nu næppe br.) 1) fladt kvadratisk le-

geme. Uranglimmer er ofte crystalliseret

i Qvadrattavler. VSO. 2) kvadrattalstavle

(jf -t&bel). VSO. -tomme, en. VSO.
MO, MøllH.II.75. Haverne er smaa Vid-
undere, hvor næppe én Kvadrattomme
Jord ikke er udmyitQi. Achton Friis. DØ.
11.80.

Kvadratnr, en. [kvadrB'tu-V] {fra lat.

quadratura, til quadrare, se kvadrere
; jf.

Kvadrering) 1) (jf. kvadrere 1; 1. br.) om
kvadrering, fx. anvendelse af firkantmotiv
i dekorationsøjemed. Stilart.326. 2) (jf. kva-
drere 2; mat.) bestemmelse af plane og
krumme fladers areal; konstruering af et

kvadrat med et givet fladeindhold. Analy-
tiske Undersøgning over de krumme Li-
niers Qvadratur.ZTi^.i 746.765. SaVXV.l.
il
cirklens kvadratur, (den ad elemen-

tærgeometrisk vej umulige) konstruktion af
et kvadrat med samme fladeindhold som en
given cirkel. LTid.l?24.387. PAHeib.Sk.I.
123. SaVXIV.958. især i sammenligning
ell. uegl, i udtr. for, at noget er umuligt,
ugørligt, er hjernespind olgn. en Opgave,
der bliver li^esaa vanskelig som Cirklens
Qvadratur. Kierk. XIII. 2 76. Brandes. Cæs.
11.61. 'Retfærdighed mellem to Menne-
sker 1

I
Cirkelens Kvadratur,

| som kun
den enfoldige

|
bilder sig ind | at kunne

løsel Stuck.II.131. talem. (nu næppe br.):

Han opfinder vist ikke Cirkelens Qva-
dratur (9: er ikke videre begavet, er ikke
noget geni). VSO. 3) fj/. kvadrere 3; mat.)
beregning af en talstørrelses kvadrat
(2); opløftning til anden potens. Meyer.
4) (astr.) to himmellegemers stilling,
naar deres længdeforskel er 90 gra-
der. VSO. Meyer.^ || spec. d. s. s. Kvadrant-
skin, saaledes indtreffe de stærkere Flode
ved Ny- og Fuldmaaned . . de svagere der-
imod bemærkes ved første og sidste Qvar-
teer eller Q,v2iåT2i\Mren.AWHauch.(1799).
746. VSO. Sal.UI.254.

I. kvadre, v. [ikvaQro] ^kvarre. Moth.
K398. VS0.V.Q226(jy.). MDL. jf Feilb.).

-ede. (nt. quadderen, plaske, mase, jf. sv.

dial. kvadda, smække; maaske egl. sa. ord
som II. og III. kvadre; jf. I. Kvadder; især

jy.) slaa i stykker; smadre ; mase.Birthe
bliver ved at skælde ud. „Saadan et tykt
Svin. En skal vel it ha' Lemmerne kvaå-
Tetl** Skjoldb. G. 65. Den sammensunkne
Skrænt (ved Højerup kirke) er kvadret i

'E\6k\s.Q.PoUyzi928.3.8p.3. Feilb.
\\ (jf.l.

Kvadder 2 samt II. kvadre; sj.) refl. En
mægtig Oceantramp kvadrede sig gennem
Isen. KnudAnd.H.27.

II. kvadre, v. ['kva9ra] ("kvarre. Moth.
K398). -ede. {til II. Kvadder; jy.) danne
søle, ælte, sjap. Vandet har med et

nørrejysk Udtryk staaet og „kvaddret** i

det selvdannede Løb og opløst Marsk-
bunden under sig. FlensbA.'^^/* 1922. Sønd.
217.8p.2. Snebunkerne . . ligger nu og
kvadrer i et nedtrampet, halvtøet, haab-
løst Grumseri. Bregend. Den blinde Rytter.

(1927).59. II
om begyndende isdannelse. Moth.

K398. Feilb.

III. kvadre, v. ['kvadra] -ede. vbs. (i

10 bet. 2) Kvadderi (Moth.K393). {ænyd. d. s.,

om frøens kvækken; jf. no. dial. kvata, skval-

dre; lydord; sa.ord er maaske I. og II. kvadre;

jf. III. Kvadder; nu sj.) 1) om den lyd,
der fremkommer, naar noget koger i en
gryde og bobler op. gryden kvaddrer. Moth.
K393. VSO. 2) sladre; sludre. Moth.K393.
kvadrere, v. [kva'dre-'ra] -ede. vbs.

ing (s.d.) ell. (især mat.) Kvadration (Meyer.*-

473. Meyer.^), jf. Kvadratur, {ænyd. d. s. (i

20 bet. 4:), ty. quadrieren; fra lat. quadrare,

afl. a/quattuor, fire; jf. Kvadrant, I. Kva-
drat, II. kvadrat) \) inddele i kvadrater
(1); rudre. At qvadrere et Maleri hielper
til nøiagtigen at copiere det. VSO. Meyer.^
Efterhaanden som Landet er blevet saa
pænt kvadreret ud til smaa Gravsteder
og Kolonihaver til os allesammen, er Vild-
tet ioTsyj\iJiået.PoVhl927.2.sp.l.

\\
(herald.)

dele et vaabenskjold i fire felter ved en lodret

30 og vandret linie. SaVXI.292. jf. ADJørg.II.
83.

II
(bygn., sj.) ved indsnit med et kvadrer-

jærn efterligne kvadere i en murflade. Meyer.^

II perf. part. brugt som adj. (spillebrætterne)

ere af Form som . . Dambrædter, kvadre-
rede paa den ene Side og med runde Felter
paa den anden Side. SophMUll. V0.527. *Et
sort og hvidt kvadreret Shawl. Recke.
GND.9. „kvadreret" Papir, det er Papir
inddelt i smaa Firkanter; herpaa kan I da

40 tegne forskellige Ting. Legeb.II.81. 2) (jf.
Kvadratur 2; mat.) udføre kvadraturen
af en flade. *Søg, hvo som vil, en Cir-

kel at qvadrere,
|
det fandtes ei af nogen

paa vor Jord. Trojell.105. SaVXV.2. 3)

(jf. Kvadratur 3; mat.) opløfte en størrelse

til anden potens, det mindre qvadrerede
Tal Subtraheris fra det større qvadrerede
HbX. Sylvius.Geom.32. At qvadrere er intet

andet, end at multiplicere et Tall eller en
50 Qvantitæt i sig Selv. Cramer. (1762). 43.

VSO. MO. SaVXV.2. 4) f passe (sam-
men); stemme overens. Moth.Conv.K242.
ingen Dommer . . kan skjønne, samt dømme
de meritis causæ eller efter Sagens qva-
drerende Straf, med mindre at han først

de facto og om Sagen selv vel og grunde-
ligen er bleven informeret. 3fE.Jf706.i5i.

for at indrømme et sligt Middel sin for-

tiente Roes, er (man) nødt til at kuldkaste
60 en heel spidsfindig selvdannet Hypothese,
hvormed det ikke vil qvadreTe. ÉiblLæg.
1813.28. VSO. Rvadrering:, en. vbs. til

kvadrere 1 ell. (mat.) 2-3. Cirkelens Qva-
dratur eller Qvadrering. MO. Kvadrering
af et helt Tal eller en Brøk. SaVXV.l. \\

konkr. Gardiner af hvidt med blaa Kva-
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dieringer. Tiden8Kvinder.^Vnl927.31. Kra-
drer-jærn, et. [kva'dre'r-] (fagL, sj.) red-

skab, hvormed en mur/lade kvadreres. Meyer.

kvadret, adj. J'kvaflra^] {a/l. af KTva-

der; 1. br.) I) fif Kvader 1: bestaaende af
ell. forsynet med kvadersten; spec: flise-
belagt. 'Trindt paa de kvadrede Veje
Minder i Stenen sove. SMich.LivetsFest.

(1900). 30. 2) (jf Kvader 2) rud(r)et.
middelalderlige Pagedragter . . blaastum-
pede Bluser med brede, nvide, kvadrede
Mønstre. EKornerup. NyeJapan. (1922). 36.

3) (tøm., snedk.) forsynet med kvader-
høvl. Gulvbræder . . kvadrede paa Ret-
siden. FolitiE.KosterbUVAl924.1.sp.2.
H.Tadrille9 en. [kva'drilja, ogs. kva-

'drila; 1. br. -'drel(j)a] tidligere ogs. m. (til-

nærmelse til) fr. udtale: „Kadrilje". ic</i.

(1800). VSO. „Kadrilie". SBloch.Sprogl.293.

jf. skrivemaaden Kadrille. [Bille.] Skole-

drenge.(1886 ).23. flt. -r. {sv. kadrilj, ty. qua-
drille; fra fr. quadrille; besl. m. Kadre,
kvadrere osv.) 1) m.h. t. kampleg (til hest),

ridning olgn. I.l) (foræld.) om hver af de

(sædvanlig fire) afdelinger af ryttere,
der deltog i en vis form for turnering;
ogs. om denne form for turnering. VSO.
Meyer. jf. Leth. (1800). 1.2) (efter sp. cua-

drilla; SJ.) om selskab, trup af tyrefæg-
tere (delt i 4 grupper), ind paa Arenaen
marcherede . . Matadoren og sidst Kvadril-
len. H^eedor/. ('iV^aiTid.^ VsiP^P.Jf.iO.si?. 5;.

1.3) (rid.) rideøvelse udført af fire ell.

flere par; ogs. om lignende kunstridt paa cyk-

ler. Meyer.^ ride kvadrille
\ 1.4) (l.br.) i videre

anv., om trup af ryttere (sædvanlig fire),

der rider i en vis (parvis) orden. Vi var
en kvadrille, der sammen red sydvest ud
af stviåeji. EKornerup.Ecuador.(1919).91. 2)

(dans.) en form for dans (kontradans), der
opr. dansedes af fire par; dels om afdeling

dl. række af de dansende, dels om selve dan-
sen. Saaledes kom den eene om den anden
frem af begge Quadrillerne, og enhver af

dem, efter at have endt sin Dands, frem-
bragte sine YeTS.Biehl.DQ.III.182. man
dandsede i 2de QvadrilleT. BudBay.EP.I.
78. Bang.SE.90. Alle i Kvadrillen Kom-
pliment til højre for egne Damer. FaulPet.
Dans.19. Sværmen og Okseko, Kvadrillen
(o: ture i gamle danse). Gravl.S.32. billedl.:

*Fire Slotte af samme Familje
|
stillet op

i en stilfuld Kvadrilje (o: Amalienborg).
SMich.BF.lOå. 3) ^ dansemelodi (i 2
ell. é afdelinger, hver paa 8 takter, i ^U ell.

^/s takt), hvorefter der danses kvadrille. Mu-
sikL.(1801).200. D&H. Meyer. 4) ^ 4.1)

(foræld.) en slags kortspil, der spilledes

paa lign. maade som Vhombre af fire per-
soner. ExtrBeU^1x1722.4. Han bliver virke-
lig taalt i en Deel store Huse, fordi han
kan spille Qu2iåT\\\e.Ew.(1914).lI.71. Spille-

bog.(1786).49. Oehl.Er.L17. ThEw.FD.I.61.

II
hertil ssgr. som Kvadrille-bord (Adr.^/il762.

sp.l0. VSO.), -kort (VSO.), -spil (Adr.Vt
1762.sp.lO. VSO.). 4.2) navn paa en ka-

bale, hvor, naar kabalen er gaaet op, da-
merne ligger omringet af konger og knægte.
Leqeb.I.cAO.
Kvadrillion, en. [kvadrili'o'n, -dril-

'jo-'n; 0^8. 'kvadrili|0-'n, -drilijo'n] flt. -tr.

{fra fr. quadrillion; dannet til lat. quadri-
(besl. m. Kvader, kvadrere osv.) og Mil-
lion for at betegne en million i fjerde po-
tens; i Frankrig og Amerika nu om 1000

10 billioner; mat.) en billion billioner; et

tal skrevet med et ettal efterfulgt af 24 nul-
ler. JBaden.FrO.II.102. VSO. at han (o:

Judas) for 80 Secler . . afhænder en saa
uhyre Penge-Værdi som Jesus Christus;
den største Penge-Gjenstand, som nogen-
sinde er forekommet i Verden, paa hvil-

ken Conto der er reist Millioner x Qua-
drillioner. Kierk.XIV.50. SaUXV.2.
Kvadron, en. [kva'dro'w] flt. -er. {fra

20 eng. quadroon; sideform til Kvarteron; især

fagl.) person af blandet race med ^U hvidt og
V4 farvet blod (især negerblod) i sig; især: af-
kom af hvid og mulat. Hun er en Qva-
dron, som hendfes lysere Hudfarve viser.

BeecherStowe. OnkelTomsHytte.(overs. 1853).
315. En rask ung Mand, stærkt forsynet
med Negerblod — Kvadron tror jeg nok.
Christmas. Krydstogt. I. (1923). 77. (de) er
begge to eskimoiske kvadroner. GadsMag.

30 1921.270.
Kvads, kvadse, se Kvas, kvase.
CP Kvag:, subsi. (sj. som intk.: Moth.

K394. Bagges.III.165(se u. bet. 2). VSO.
MO.). [kva'q] flt. (sj.) d.s.(se u. bet.i.2 slutn.).

{optaget (vistnok af Oehl.) fra ænyd. i kvag;
sml. ænyd. i kvog, i kvak (jf. I. Kvak^, samt
Jy.i kvadder, kvar(rer) (se I. Kvadder); om-
dannet afglda. i qvaff, i havet, jf. sv. i kvav
og glda. i qvob, til grunde; glda. qvaff er

40 sideform til glda. caff, oldn. kaf, havdyb (jf.
I. Kave og IH. kavej; sml. ogs. f kvog, værdi-
løse ting (Moth.K412), jy. kwaw, stærkt tryk

(Feilb.II.335), jy. kvage ned, trykke ned
med magt (smst.)) 1) i forb. i kvag. 1.1) (nu
næppe br.) om nedsynkning i havet, forlis

olgn.: ned i dybet; til bunds. *Hejs op,
hejs op det røde Flagl

|
Og slaae paa

Gothen Slag i Slag I |
I Luften spræng,

og sænk i Kvagl Blich.(1920).XLI. jf. bet.

50 1.2: *Det stormer, Snekken gaaer i Qvag,
|

Og Hvalen leger med dens Vrag. -S^a^eW^.

59. billedl.: *0m vi skal frelses eller gaa
i Kvag,

I
Een Skæbne, lige Kaar vi fri-

ste Begge: |
Skal vi beholdne ind i Havnen

lægge,
I
Saa vajer over os dit Kongeflag.

Ploug.1.269. 1 .2) om sønderbrydning ell. søn-

derbrudt tilstand: i stumper og stykker;
sønder (og sammen); itu. || i forb. som
slaa i (sj. til. PMøll.ES.1.271) kvag. *Ski-

60 bet var slagen i QvsLg.Oehl.PSkr.L.263.

*Jeg strøede mit Guld over By og Land,
|

Og slog min Krone i Qvag.V^Hnth.II.217.
*ingen Pote med vældigt Slag

|
slog ham

Drachm. UD. 119. VilhAnd. Eorats.

(1903).5. billedl: *Saa er end ei mit Skib-
brud endt . . Min Aand slog nu dit Ord

XI. Rentrykt »»/g 1929 55
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i Qv^ag. Oehl.Aml.191. Arbejdsgiverfor-
eningen har saaledes paany brutalt slaaet

alle Arbejdsmuligheder i Kvas. Socialdem.

^^U1922.1. II
i forb. som gaa i kvag. *Sej-

let det er adsplittet,
|
Og Masten gangen

i Qvsig.Ing.D.I.ll. *i min Haand sprang
Klingen i Qvag.Wilst.Il.III.v.Sd?. biUedl.:

mit Ungdomsægteskab, min Ungdoms-
lykke med min Brud og Viv gik i Kvag.
Jørg.Liv.II.28. Den Vise, der kunde holde
sin Sindsro og være lykkelig ved sin Dyd,
selv om alt styrtede i Kvag for ham, var
Tidens Ideal. NMøll.VLitt.IA76. \\

(l.br.:)

ligge, være i kvag. der låe det i kvag.
Moth.^K422. VSO. billedl.: *(han) med
Sindsro saa* sin halve Hær i Kyag.Drachm.
DJ.II.43. sådan kan viljen stå opret og
afstængt i et menneske, når alt andet er

i kvag. FSadolin.Sjælsrøgt.(1910).12.
\\ {efter

slaa i (tusinde) stykker; sj.) brugt som flt.

(3^9) slog den (o : harpen) i tusinde Kvag.
CEw.Canta.låZ. 2) (sj.) sammenstyrt-
ning, fald, hvorved noget knuses (med
et brag). *Gud veed, hvor mangt et Horn
blev rammet

| Og knuust i dette bratte
Qvag (o: da en nodestol væltede). Bagges.
III.165.
*^vagger, en. {jf.jy. kvag, hængedynd

(Feilb.), eng. dial. quag (eng. quagmirej,
d. s., jy. kvage, om jordbund: gynge (Feilb.);

dial.) hængedynd; hængesæk; gunge.
(han) var kvalt i Kveegsandet. (han maa)
være gaaet fejl, og kommen ud i den
bløde Kvagger; og saa er der ingen Red-
ning. Blich.(1920).XIX.203.
kvagre, v. -ede. (jf. V. kvak; sj.) d. s. s.

I. kvakke. ThøgLars.VildeRoser.(1895).22.
*hør Frøerne kvaggre,

| det grønnes paa
Agre. sa.T.19.

Kvaj, et. se Kvæg.
Kvajl, en. se Kvejl.
I. Kvak, en ell. et (V80.(jy.)). (ænyd.

qvak; jf. dial. kvok, dynge gødning, læsset

af paa marken, men ikke spredt, et lille læs
(MDL.429. Kværnd.), samt II. Kok; sml.

ogs. holl. kwak, saa meget som man kaster

ned paa een gang, rest, dynge, glholl. quac,
smæld, smæk, hvormed noget falder til jor-
den, til holl. kwakken, give et smæld, smæk
fra sig; nu næppe br.) 1) lille dynge, fx.

af korn, der er blevet til rest. VSO.(jy.).
2) lille klump, knude olgn. De ægte
og sande (o: kopper) have én liden Qvak
eller ugjennemsynlig Plæt i Midten, naar
Materien i dem begynder at modnes. Tode.
ST.1799I1800.585. 3) {jf.holl.kv^ak, (glas,

snaps) genever; maaske dog dannet af Kvak-
salver; jf. ogs. Kvark 2) om (da årlig)
mikstur ell. medicin. *Han lod skikke

|

Vor Doetor Bud, som foreskrev
|
En Quak,

han skulde drikke. Reenb.ll.200.
II. Kvak, en. se Kvalk.
III. Kvak, et. [kva^^, ogs. ku^ag ofl.] flt.

(l.br.) d. s. {ænyd. d. 8., ty. qua(c)k, eng.
quack osv.; substantivering af V. kvak; jf.
I. Kvaks; nu 1. br. i rigsspr.) om en af aen

række lyde, hvoraf frøens kvækken be-
staar, ell. lyd, der minder herom (jf.
Kvæk;. VSO. (hun) brød ud i et Kvak og
hoppede som en Tudse. JVJens.NH.l?7.
jf. II. kvække: Det gav som et hørligt
Kvak i Forsamlingen. Bregend.MAG.85.

IV. kvak, præt. af II. kvække (s. d.).
" '

- -
-

ofl.]

. . , . .ra;,/-.III.K -

I. kvakke) d. s. s. II. kvaks. VS0.V.Q221.

V. kvak 9 interj. [kvag, ogs. ku'ag ofl.]

(ænyd. d. s., ty. qua(c)k; lydord; jf. III. Kvak,
10

r. (nu næppe br.): Man træder saa
længe paa Frøen, til hun siger: Kvak (o:

man kan fornærme den taalmodige for længe).
Mau.II.403. CBernh.III.354.

\\ f som udtryk
for sarkasme ell. ringeagt. Det agter folk
meget om, kvakl Moth.K395.

I. kvakke, v. ['kvaga] -ede. vbs. jf.
Kvakkeri (Moth.K395; se u. Kvaksalver;.

(Jf- ^y- qua(c)ken, mnt. quacken, sludre,

20 snakke, eng. quack, snadre, prale , samt no.
(dial.) kvakka, kvække, bjæffe, oldn. kvaka,
kvidre; afl. afY. kvak; jf. kvagre, kvakse;
sml. dvakke; nu 1. br. i rigsspr.) om frø:
kvække (jf. Frøkvakken u. Frøkvækken;;
ogs. (nu næppe br.) om and: rappe; snadre
(Moth.K395). Moth.K395. JBaden.DaL.473.
VSO. („Det samme som qvækker, men
mindre brugeligt"). || overf., om lydfrem-
bringelse, der minder om frøers kvækken.

30 graadigt stikker hun Aske og Tobak ind
til Tungen, kvakker og er trøstet. JFJew s.

C.263. de (gamle koner) kvakker noget til

hinanden. sa.CT.174. jf.: Hvor ilde hviner
ikke dette ai ail Det Kan ansees som Mage
til den qvakkende Linie i samme Digt.
Carst.(SkVid.V.189).

II. kvakke, V. ['kvaga] -ede. {ænyd.
d. s. (Fouch.Fragstyckeroc Ordsprog. (1611).
B4*'), holl. kwakken, bevæge sig langsomt

40 ell. usikkert; af uvis oprindelse; jf. kvakle;
nu næppe br.) 1) bevæge sig lang-
somt ell. besværligt. Moth.K394. hertil

vel: „Hvor er den Ravn?" „Der gaar han
henne og gumper og kvakker." „Naa,
det er den lille, sorte Jøde." Goldschm.VII.
613. 2) være sygelig, svagelig, skrøbe-
lig. Moth.K394. a) forøde; ødsle (bort).

kvakke bort ell. hen. Moth.K394. f Kvak-
ke-bag, en. {af II. kvakke 1 og III. ba^

50 ell. maaske ibag, jf.jy. sjak-, sjokibag ofl. i

sa. bet.) person, der kommer bagefter; nøler.

VSO.
t Kvakkel, et. {til kvakle; jf. no.

kvakl, urede, forvirring, isl. kvakl, n., kvak-
salveri; sml. Kvikkelkvakkel) „det, som ved
blanden er ioTdervedt.''Moth.K394. kvak-
kel-, i ssgr. af kvakle. f -agtig (Ecctr

ReUVi 1727.8) ell. -haftig, adj. {jf. nt.

quackelhaft(ig)) vaklevorn; ustadig; ubestan-
60 dig. eftersom Manden . . ingen utroe eller

qvakelhaftig Gemythe er. Gram.Breve.
145. t -tej, et. fusk; kludder. VSO. f
-vorn, adj. tilbøjelig til at kludre, lave daar-
ligt arbejde. Moth.K395. VSO. kvakle,
V. ['kvagla] -ede. vbs. jf. Kvakleri. {ænyd.
d. s., SV. kvackla, no. kvakle, østfris. kwak-
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kelen, fuske, holl. kwakkelen, skælve, vakle

;

til II. kvakke; jf. forkvakle; dagl.) oftest i

forb. m. m e d ell. p a a : give sig af med (især

:

forsøge at forbedre, reparere) noget, man ikke

har forstand paa ell. haandelag til; kludre;
fuske; spec. om ikke-læges forsøg paa at hel-

brede: doktorere; kvaksalverere (paa).

naar man allermeest har kludret og qvak-
let med denne Foering, og derved spildt

baade Tid og Penge, er Stadet (o: bistadet)

dog omsider .. gaaet ud. Fleischer.B.489.

Qvakler man for meget med disse hovne
Kirtler, saa kan man let giøre ondt værre.
BQBaumgarten. Lægebog for Mødre. (1789).
166. (jeg) kvaklede . . skjønt under megen
Strid med mig selv, paa et Par af dine
Sange. Gh'undtv.Breve.202. (han vilde ikke)

tillade en vantro Læge . . at kvakle med
hans Helbred. WScott. Talismanen.I. (overs.

1915).82. kvakle om, (nu kun dial.) for-

kvakle (1). Hans egen Søn var god fra Vor
Herre, men blev qvaklet om, derfor har
jeg grædt mange Taarer. H04nd.I7.50i.
Feilb.

II (jf. kvakkelagtig, Kvakleri 3; nu
næppe br.) være tvivlraadig, ustadig,
vægelsindet. VSO. f Kvakler, en. (jf.
ænyd. qvackeler, ordgyder, pralhans, sv. dial.

kvacklare, kvaksalver, ty. quack(e)ler) per-

son , der kvakler ; især d. s. s. Kvaksalver.
Qvaklere, Qvaksalvere som løber om og
curerer Heste.Sort.Poet.7S(jf. horsekvakler.
smst.). VSO. Kvakleri, et. flt. -er. (ænyd.
i ssg. Kiærling-Qvackleri (Bording. 1.319),
ty. quackelei; vbs. til kvakle; talespr., nu
1. br.) 1) kludr er i; fuskeri: spec: kvak-
salveri. *Den arme Diævels Block, han
slæber som en Træl,

| Og ved sit Qvack-
lerie jo Penge faar som Skiæl. Holb.Faars.
205. (bønderne) siger, at ald Remede (o:

mod kvægsygen) er kun Qvaklerier, og hvad
Vor Herre vil tage bort, faaer de at miste.
Gram.Breve.269. at give (bierne) Brænd«-
viin paa Rug-Brød, og sligt Qvaklerie
meer. Flei8€her.B.486. VSO. Hans Qvak-
leri i Landbruget fører ikke til noget.
MO. 2) bryderi; besvær; vrøvl. Med
Sønner har man . . altid lidt mere Qvakleri
end medD0ttrene.Hr2r.Zi7.55. Jeg vil ikke
tale om, hvad Qvaklerier det gjør i Fa-
milierne, naar Børn lige med eet bliver
ældre end deres Forældre. Oversk.Blomster-
feernes Dronning. (1852). 92. Holst.III.83.
Vort Hjem var et taabeligt Fængsel af
Strænghed, Kvakleri og Bank, en aande-
lig og virkelig Fattigdom med et Tryk
paa alle Kanter, som ikke kan beskrives.
ESkram.GC.9. 3) {overf. anv. af bet. 1, jf.
o^s. kvakle slutn.; nu næppe br.) om (ud-
slag af) ubeslutsomhed, vaklen, min
Kristendom (var) endnu i nogle Aar ingen
Stand eller stadig Bevarelse ved Naaden
fra vitterlige Synder, men det som strider
mod en Stand, nemlig et dagligt Qvak-
lerie. EPont.L.26. Hør, Jomfru, det er ret
nogle underlige Qvaklerier; man veed ikke,
hvad man skal rette sig efter. Heib.Poet.

V.llO. Jeg kan ikke lide dette Qvakleri.
VSO.

I. Kvaks, et. [kvags, o^s. ku'ags ofl.]

(substantivisk anv. af II. kvaks; 1. br.; jf.
III. Kvak samt Kvikkvaks) kvæk ell. kvæk-
ken. Frøernes Kvax i Dsimmen. Jørg. Græs,
(1904).45. II. kvaks, interj. [kvags, ogs.

ku'agso/^.] (ogs. koaks^. (^y.koax, ,^r.koåx;
lydord; jf. V. kvak, kvakse) gengivelse af

10 den lyd, der frembringes af frøer og tudser:
kvæk! Skrubtudserne i Dammen: *Breke-
kekexl koax, koaxi Oehlll.121. „KoaxI*
sagde hun . . hun var lige med Eet en
Frø, „KoaxI" og saa var hun den gamle
Kone igjen. HCAnd. VI. 66. ^Jeg siger
Kvaks!" sagde Frøen arrig. CEiv.Æ.II.57,

jf. (sj.): enkelte fremmelige Frøer (var)
begyndt at koax-synge et nyt Afkoms-
Kuld ind i Livet. Vejrup.KM.20.

20 kvak-salve, v. ['kvagisalva] (ogs.-saU

verere [kvagsalva're-ra] Nans.BM.63. OGeU
sted.Johs. V.Jensen.(1913).66. Ugeskr.f.Læger.
1922.734). -ede. vbs. (sj.) -ing (PNSkovgaard.
B.78), //".Kvaksalveri. '{jf. ni.quaksalven, holl.

kwakzalven, ty. quacksalbe(r)n; til Kvak-
salver; dagl., nedsæt.; jf. kvakle samt lah-
ssdve) optræde, virke som kvaksalver; ogs.

i al alm.: forsøge at kurere; doktorere, t) intr.,

nu især i forb. m. med ell. paa. VSO. et
30 stort medicinsk Værk: „Der Artz", som

( Weyse) tog sin Tilflugt til, naar han skulde
skrive Recepter for sig selv eller for ('jsi^en^,

thi han kvaksalvede, beskyttet af sin Huus-
\æge.Thiele.LA.81. som om (lægerne) vidste
Noget, de kvaksalver jo bare. Gjel.HV.44.
der blev kvaksalvet paa Arthur hele Vinte-
ren. Læger kom og gik, der blev ikke spa-
ret. JVJens.EE.33. \\ billedl. ell. i videre anv.,

dels: søge at forbedre, ophjælpe, redde olgn.;

40 dels (nu næppe br.): kludre, fuske (med et ar-

bejde). Han staaer og qvaksalver i det o:

han kan ikke komme til Rette med det.

VSO. Philosophien er Tankens kongelige
Barn, og Systemet hendes Throne; men
der er kludret og kvaksalvet saameget
baade paa hende og den, at det ikke hjæl-
per noget, at man hvert Aar udnævner
nye Doktorer til hendes Behandling. Bergs.

BR.51. syge Karakterer, syg Moral maa
50 man kvaksalverere med selv, som man

bedst kan. ThitJens.EH.113. 2) trans, den
halstarrige Diefvel (o: en munk), saa snart
hånd hafde qvacksalvet sine (forbrændte)
Fingre, begynte at male ligesom tilforn.

Holb.Intr.I.189. nu kun (1. br.) i forb. m.
adv. ell. præp.-led: han mener at kunne
kvaksalve den (0: slægtens sygdom) ud af

Verden. 0Geismar.D.124, -salver, en.

[-isalvar, ogs. -| sal'var, sj. kvag'salOvar] (\
w-salber. LTid.1733.747. Biehl.DQ.III.126.

jf. vAph.(1759)). {ænyd. d. s., sv. kvacksal-
vare, no. kvaksalver, eng. quacksalver; fra
nt. quacksalver ell. holl. kwakzalver, ty.

quacksalber; 1. led af II. kvakke i en bet.

„kludre" olgn., j/.kvakle samt sv. ciiaZ.kvacka,

røre forsk, ting sammen, no. koka, kludre,

55^
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da. t kvakkeri, daarligt arbejde, daarlig

blanding (Moth.K395); 2. led er ty. salber,

oht. salbari, person, der sælger lægemidler,

af. af ty. salbe (se Salvej; jf. Kvakler; i

rigsspr. nu altid nedsæt.) egl.: person, der

(med privilegium) rejste rundt i landet og

kurerede for forsk, sygdomme, trak tænder ud,

solgte medicin osv., og som ofte i sin bod paa
torvet lod opføre forsk, slags gøgl for at trække

kunder til (jf. Kvaksalverstykke ndf.; sml.

Nystrøm.K0.58/f.); nu: lægmand, der giver

sig af med at behandle, kurere sygdomme;
person, der, uden at være uddannet
ell. autoriseret som læge, driver læge-
virksomhed. *Qvaksalveren for Dag det
Pulver laver til,

|
Hvormed til Frokost han

den Syge dræbe w'A.H.olb.Paars.252. hånd
er ej bedre end en Quaksalver eller om-
løbende BoctoT. LTid.1728.288. Qvaksal-
vere, Markskrigere og Bønhaser i Læge-
kunsten.Argus.l771.Nr.50.2.Forordn.^l^l?94.

§5. den kongelig autoriserede Læge er
den rette Læge, og den ikke autoriserede
Qvaksalveren. Kierk.XIV.170. KPont.Rets-
med.I.90. \\ hertil fx. Kvaksalver-bod (nu
næppe br.: en kvaksalvers bod paa marked
olgn. VSO.), -bog (nu 1. br.: bog, der beskriver

kure, lægemidler olgn. til brug for kvaksalvere.

VSO.), -kur, -lov (PalM.IL.II.653), -lov-

givning (lov(givning), der tager sigte paa at

forhindre kvaksalveri. SaUXV.3), -middel,

-raad, -stykke (nu næppe br.: om stykke, som
omrejsende kvaksalvere lod opføre. JEPaulli.
(KomGrønneg.lV.426)). -salverere, v.

se kvaksalve. -salveri, et. [kvagsalva'ri-',

'kvagsalvQiri-'] fit. -er. {ænyd. d.s.; jf. nt.,

holl. kwakzalverij, ty. quacksalberei; afl. af
Kvaksalver ell. kvaKsalve) det at kvaksalve,

optræde, virke som kvaksalver ; ofte billedl.,

om daarligt, ubehjælpsomt forsøg paa at for-
bedre, ophjælpe noget. Gram.Breve.242. Dette
Middel (i>: at præmiere forbedrede landbrug)
fortjener fuldelig Navn af et ægte Qvak-
salverie. Olufs.NyOec.I.n66. At det . . har
været maadeligt med dig, at du har tyet
til Kvaksalverie for at helbredes, det
maatte jeg vel ahne. Gtrundtv.B.1.469. Hvis
I ved É-vaksalveri har voldt en velagtet
Borgers Bød. Drachm.BK.67. KPont.Rets-
med.III.165. OP -S(alver(i)sk, aci./.[ikvag-

isalvar(i)s^] (f -salbersk. vAph.(1759)). adj.

til -salver(ij. Glahder.Retskr. (det) kvak-
salveriske Projektmager!, der kendeteg-
nede Bolsjevismen i dens første Sejrsrus.
Friis-Møll.(PoU^U1929.11.sp.6). -jsalver-
iske, en. (1. br.) kvindelig kvaksalver. Regi.
^yiil810.§40. Ing.EF.V.114. Blinkenberg.
MiraklerneiEpidauros.(191 7). 9.

kvakse, v. ['kvagsa, o^s. ku'agsa ofl.]

(ogs. koaksej. -ede. {iy. qua(c)ksen, jf. mlat.

quaxare, lat. coaxare; afl. af II. kvaks; 1. br.)

om frø (tudse): kvække (jf. I. kvakkej. det
var Peder Oxes Frøer, der koaxede i Kæ-
lene. HCAnd.VII.48.
Kval, en. [kva-'Z] (f Kvale. Kingo.182.

Moth.K415. Brors.265. ReynikeFosz.(1747).

65). flt. -er. (ænyd. qval(e), glda. qwale
(Brandt.RD.I.20.II.150), qwoli (Rimkr.81),
æda. i ssg. kwaldryk, giftig drik (Harp.Kr.
165), SV., no. kval, oldn. kvQl, oeng. cwalu,
død, jf. ty. qual, mht. qual(e), oht, osax.
quala; til oht. quelan, stærkt verbum: lide

smerte, oew^. cwelan, c?ø; j/. kvæle) 1) fO,
nu 1. br.) om heftig legemlig smerte,
pine, pinsel (jf. Døds-, Helvedeskvalj.

10 *Hvad Helved er, hvad Helveds Hær | Af
Pine, Kval og Plage

1 1 Evighed at skjænke
veed,

I

Begynder jeg at smage. SalmHus.
712.6. Mennesker graves ud af Ruinerne,
ligesaa Dyr, som havde i fem til syv Dage
og længere maattet forsmægte under man-
gehaande Qval. Balle. Bib. 1.189. *Giften
(drypper) mellem Jettens (o: Lokes) Bryn,

|

Og foraarsager ham en saadan Qval, at

fælt
I
Ret som en Orm han krymper sig.

20 Oehl.III.237. *I hver en Qval, mens Le-
gemet sig vaanded,

|
Mig (o: Kaianus) vin-

ked Seirens Friis. PalM. VI. 36. 2) (især
(D) om aandelig smerte ell. pine (jf.
Hjerte-, Samvittigheds-, Sjælekval^. *Vaa-
ger jeg, er Sjælen fuld

|
Af Bekymrings

Kval (Kingo.483: Kræft) og Kvide. Salm
Hj.587.3. *Hans Hiertes allerstørste Qval
(var) at hside. Rahb.PoetF.II.158. til min
bittre Qval erfarede jeg, at hun for sin

30 Sundheds Skyld var reist til et Ba.d.Eauch.
1.334. Han gjennemgik alle en haabløs
Kjærligheds bittreste Qvaler. Winth.Nov.
28. det var en Kval (Chr.VI: møysomme-
ligtj i mine Øine. Ps.75.i6. 3) (især talespr.

(jf. „spøg." n&H.) og hyppigst i flt.) af-
bleget anv. af bet. (1 og) 2, om ubehage-
lighed(er) ell. genvordighed(er), pla-
ge (r), bryderi, „vrøvl". *Jeg kiender
. . ei større Qvaler,

|
End Gield og Tørst.

40 Bagges.ComF.195. Søsygens Kvaler. Bi-an-
des.VIII.136. Medfødt Forlegenhed er en
saadan Kval i Omgangslivet, især for de
Unge og Uøvede, at lidt Bistand til at

komme paa Gled føles som en varmende
SolstTSLSLle.EGad.TT.147. have mange Kva-
ler med sine Piger. D&H.
Kval-, i ssgr. ['kva*!-] af Kval.
L Kvale, en. flt. -r. {sammentrukken

form af Kohale; fisk., dial) ^ d. s. s. Ko-
so hale 2.2. Handels- ogIndustrie-Tid.1806.394.

AlSmidth. Fiskeriernes Tilstand. (1860). 32.
Krøyer.III.981. jf. Feilb.(u. kohale 2).

n. Kvale, en. se Kval.
kval-fald, adj. (især Cp;. 1) til Kval 1.

1.1) (1. br.) som lider, pines heftigt, ell. som
er opfyldt af smerte, pine. Der var ingen
Lise for det qvalfulde Legeme. F/SO. 1.2)

som volder ell. er forbunden med heftig smerte,

pine. VSO. en mere kvalfuld Fart, end
60 den fra Clapton, har jeg (o: en syg mand)

sjelden prøvet. HCAnd.XII.205. *naar du
endelig vil døe, hvi vælger |

Du ei en
anden, mindre qvalfuld Død (d: end døden
paa baalet). PalM.VL167. 2) til Kval 2.

2.1) (1. br.) som lider ell. er opfyldt af sjæle-

kval. *Kun hule Suk fra qvalfuld Barm
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i

brød ud. Zdlitz.NH.35. 2.2) som volder ell.

er forhunden med sjælekval. *Med tunge
Suk jeg dig et qvaliuldt Budskab bringer.
Bagges.NhlD.22. *Mon med en Musikers
Øte

I
Sukket, det qvalfulde, kun Du for-

nemmer. Pa^M. 7.568. da kunde hun i kval-
fuld Livslængsel vride sine Hænder og
skrige som i Pine. JPJac.1.145. || om tids-

rum, •jeg skal bortgræde
|
Qvalfulde Dage

langt fra dig. Eahb.PoetF.1.181. hun skulde
betale ham de lange Fornedrelsens Aar,
de tusinde kvalfulde Timer. JPJac.IL339.
-g^adinde, en. [2] (sj.) erinye; furie (2);

hævngudinde. *OrestI dig martred ei din
Qvalgudinde,

| Meer helvedgrum. i2a/i&.

PoetF.II.72.

kvalificere, v. [kvalifi'se-ra] -ede ell.

(sj.) -te (Nørreg.Privatr.IV.25). vbs. Kvali-
fikation (s. d.). (jf. ty. qualifizieren; afmlat.
qualificare, smsat. af tat. qualis, af hvilken
beskaffenhed, og en afl. af facere, gøre; jf.
Kvalitet)

O (^j-) tillægge visse egenskaber; betegne;
benævne; betitle. JBaden.FrO. (Trotzky)
som Lenin endnu under Krigen havde
kvalificeret som „bourgeois". PoZ.^VeiP^O.
lO.sp.4.

2) CO i/br&. »w. til: give de fornødne for-
udsætninger ell. betingelser for noget; især:
gøre skikket ell. fortjent til noget (spec:
til at opnaa en vis stilling) (jf. diskvalifi-
cere^, enhver, der vilde . . skrive om Stat,

Religion, o. s. v. (maatte) veie ethvert Ud-
tryk, ifald foregiven Hensigt at ville haane
. . Regieringen . . skulde qvalificere til

Rettens Tiltale og borgerlig Straf. Pircfe-

ner.Tr.168. Det synes ikkun altfor rime-
ligt at Boet ei qualificerer til Kiv. Rud
Bay.EP.II.75. I Krig qvalificerer Vaaben-
daad til Avancement. MP.i845.iSi. Der
findes i Holbergs Liv intet, som kvali-
ficerer ham til Rom2æhé[t.Poma923.7.
sp.4.

II
(nu 1. br.) refl.: gøre sig skikket, egnet

ell. fortjent til noget. Leth.(1800). den uar-
tige Dreng qvalificerede sig til Strambux.
BudBay.EP.I.16é. Folk, fødte i Danmark,
men som dog ikke kunne kaldes Danske,
og heller ikke qvalificere sig til at kaldes
efter noget andet Lsmd. Gylb.II.29. (nu
næppe br.) m. tings-subj.i Korn der quali-
ficerer sig til at føres ud. ChMourier.Brød.
(1821).72.

3) part. kvalificeret brugt som adj. 3.1)
(jf.bet.l; nu næppe br.) som har visse
(nærmere angivne) egenskaber. Saaledes
var denne Qvinde qvalificered. P^oZft. JS:;i.

443.\\spec.: som har en visrang ell. an-
seelse. JBaden.FrO.318. Meyer.^ 3.2) skik-
ket, egnet ell. fortjent til noget; nu især:
som besidder de forudsætninger ell. betingel-
ser (kvalifikationer), der kræves for at op-
naa en vis stilling; tidligere ogs. m. præg-
nant bet.: duelig; dygtig; begavet. Moth.
Conv.K243. unge Fruentimmer (undervi-
ses), under Opsigt af en vel qvalificeret
Dame . . i det Franske Sprog.PricZ.i749.

96. (han blev) tilsidst Legations-Secretair
i Constantinopel, et meget qvalificeret
ungt Menneske og som besad den høje-
ste Grad af Cultur. Qude.0.43. Jeg antager,
jeg i Løbet af dette Aar praktisk talt nar
min Embedseksamen . . — Er — er De
saa Præst? Jeg bliver det forhaa-
bentlig. Hvis jeg bliver fundet kvalifi-

ceret. PønweZi/cfee.iMM.55.
II

i forb. m. tiL
10 Hvorvidt en Person, som afsindig, er qva-

lificeret til Indsperring, maa . . aigjøres af

Øvrigheden. ASØrsted.Haandb.I.530. (han)
var i enhver Henseende kvalificeret til

den paagældende Stilling. SvLa.FM.144.
3.3) (isærjur.) om forhold, der er af en sær-

lig beskaffenhed; næsten kun i faste forb. \L^^2i-

lificeret flertal eZ/.majoritet^'ilfe^/er.^j,

om stemmeflerhed, hvortil der kræves et nær-
mere fastsat antal stemmer (fx. ^Iz), ikke blot

20 over halvdelen (mods. simpelt, absolut fler-

tal;. SaUI.279. kvalificeret tilstaa-
else, tilstaaelse, ved hvilken man vel ind-
rømmer rigtigheden af en anklage, men til-

føjer visse begrænsende (modificerende) mo-
menter. ASØrsted.Eunomia. III. (181 9). 562.
MunchPet.DR.il.281. || som foregaar under
særlige, graverende omstændigheder; om for-
brydelse: som er udført under omstændig-
heder, der foraarsager en skærpelse af straf-

30 fen. Det var ikke, førend Utaknemmelig-
heden blev qvalificeret og forbunden med
en anden Last, at den kunde straffes af

ljOYgivQTeii.Schytte.IR.y.61. alle ærefor-
nærmende Ord, saavel de grovere, som
de mindre grove, ere enten simple eller

qvalificerte, paa Grund af, at der enten
ved samme findes saadanne Omstændig-
heder, som skærpe Lovens Straf, eller

ikke. Nørreg.Privatr.l V.182. (han) begik
40 et qvalificeret Tyveri, for hvilket han .

.

fritoges for at lide Tiltale og Straf imod
ufortøvet at forlade Lsinået. Fædrel.1844.
sp. 13937. der kunde efter Omstændig-
hederne ogsaa være Grund til at behandle
Falsk som et kvalificeret Bedrageri og
som saadant belægge den med større Straf
end den, der rammer dette i Almindelig-
hed. Goos.II.6. (spøg.:) Tager (koleraen)
af, saa at det ikke kan ansees som quali-

50 ficeret Selvmord at reise til Kiøbenhavn,
saa kommer jeg. CKMolb.(Brøchner.Br.98).
kvalificeret dødsstraf, dødsstraf, der
er forbunden med særegne lidelser før døden
ell. særegne forhaanelser efter døden. Cit.

1835.(Bornh.Samlinger.XVII.(1926).107).
SaUXy.4. kvalificeret frihedsstraf,
skærpet fængselsstraf. Sal.^XV.4. \\ kvali-
ficeret agtelse, agtelse, der er højere

end den almindelige (borgerlige). PAHeib.
60 US.324. Fra gamle Tider af, da man be-

tragtede Theatret som en Fiælebod, hvor
Mennesker, der ikke kunde giøre Reg-
ning paa qvalificeret Agtelse, gave sig
hen, for at more Folk. Oehl.Er.IV.il. kun
faa Mænd nyde en saa kvalificeret Ag-
telse som jy.RWulff.Den da.Rigsdag.(1882).
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i
108. herefter (især spøg.): kvalificeret
ringeagt olgn. Redaktøren var Akade-
miker og nærede en kvalificeret Ringe-
agt for alt, hvad der trængte sig frem i

det offentlige Liv uden Studentereksamen.
Egeberg.P.51. der (er) næppe nogen Klasse
Mennesker, der for Tiden nyder en saa-

dan kvalificeret Mangel paa Agtelse som
Diplomater. Tilsk.1920.L321.
Kvalifikation, en. [kvalifika'Jo'n]

fit. -er. {jf. iy. qualifikation
; fra fr. qua-

lification) vhs. til kvalificere; især: det

at gøre kvalificeret. 1) (nu næppe br.) til

kvalificere 1: betegnelse; benævnelse.
JBaden.FrO.318. Meyer.^ 2) GJ til kvalifi-

cere 2: ogs. mere konkr., især i fit, om de

forhold, omstændigheder, der gør en
person kvalificeret (til noget). Meyer}
473. Han har videnskabelige Kvalifika-
tioner. Hans Examen varmer end lovende.
Jeg har i den sidste Tid tænkt over,

hvor trist det vilde være, hvis hans Frem-
tid ikke skulde holde Løfterne. Svi« .KO.
25. 3) (jur.) til kvalificere 3.8. jf.: et kva-
lificeret Tyveri, hvor det ejendommelige
Middel til Iværksættelsen, der tillige gjør
Røveriet til en sammensat Forbrydelse, er
Kv alifik ati o nsgrund en. Groos.JJ.5.95.

kvalitativ^ adj. ['kvalitaiti'v] (jf. ty.

qualitativ; af mlat. qualitativus; til Kvali-
tet; CP ell.fagl.) som angaar, henhører
til kvaliteten; som adv.: hvad angaar
kvaliteten; med hensyn til kvalitet
(mods. kvantitativ;. JBaden.Fr0.1I.102.
Det første Kys er . . qvalitativt forsk] el-
ligt fra alle andre. Kierk.1.384. Poul Møl-
ler's bekendte: Hvad er højest, en Pop-
Eelpil eller et Tordenskrald, viser Umulig-
eden af at sammenligne det kvalitativt

forskellige. 5aZ. 7. 84^. kvalitativ ana-
lyse, (kem.) analyse, der gaar ud paa at

bestemme arten af bestanddelene i et fore-
lagt legeme. SaVI.686.

|| (fon. ell. gram.) til

Kvalitet 3 slutn. Kvalitativ Forandring af
Enkeltvokal. Brøndum-Nielsen.GG.1.152.
Kvalitet, en. [kvali'te-'^] (tidligere

ogs. undertiden m. ty. form Kvalitæt (Slange.
ChrIV.1039) ell. m. fr. form Qualité (Holb.
Usynl.III.4. Anti-Spectator.177). fit. -er ell.

(sj.) m. fr. form qualités (Holb.Jean.V.l).
(ænyd.qvaliteet (DGrammat.1.44.217); gen-
nem ty. qualitåt ell. fr. qualité af lat. qua-
MtsiSf dannet (af qualis, se u. kvalificere^

af Cicero som overs, af gr. poiotes) dels om
den enkelte egenskab; dels om indbegrebet

af (en persons osv.) egenskaber; beskaffen-
hed.

\) m.h. t. levende væsener, især mennesker.
1.1) GJ (gldgs.) egenskab (jf. bet. I.4;; især:
god egenskab; dyd; dygtighed; bega-
velse. Eders Kongl. Høyhed (kan) op-
muntres til desliige Heroiske Qualiteter,
ligesom Scipio Africanus, i det hånd stil-

lede sig den Persiske Monarch Cyri Mand-
doms Gierninger for Øyene.Holb.lntr.I.S^.
naar I ingen Anledning har til Materie,

kand I fortælle om jers Hunds Qvaliteter
og Dyder. sa.Kandst.III.4. hvad i al Ver-
den har hun da for skjulte Qvaliteter.
B.eib.Poet.1.306. alle Mennesker komme
til Verden med de samme legemlige Qva-
liteter. Hauch.IV.127. forskjellige Damers
Skiønhed og øvrige Qualiteter. Chievitz.

NF.66. han er stoltere, værdigere i en
vis Forstand, end alle andre — hans øv-

10 rige Kvaliteter ufortalt. GyrLemche. DT.
172. 1^) (nu næppe br.) anseelse ell. (høj)
social stilling; stand; rang. Moth.
Conv.K243. uden at ansee enten min (o:

en barons) Stand eller Qualitet, har (I)
fattet det daarlige Forsæt at hindre mig
Adgang til hendes ^ieriQ. Kom Grønneg.
111.80. En Mand af Qvalitet kalder man
den, hvis Rang forbyder ham at betale
sin Skrædder. PAEeib. VS. 565. JBaden.

-o Fi'O. 1.3) (vel spec. anv. af bet. I.2; skak.) i

forb. som erobre, tage, vinde ell. give,
ofre, tabe kvalitet, om det forhold, at

man afbytter en lavere officer med en højere

(fx. løber med taarn) ell. omvendt. Skak.
(1916).63. 1.4) i forb. som i kvalitet af,
(nu næppe br.) i egenskab af (se Egen-
skab 2 slutn.). Kongen var Hertug i Hol-
sten, og motte i saadan Qvalitet følge de
andre Fyrsters Wiis. Slange. ChrlV. 1049.

io Heib.Poet.III.210. i Qvalitet af Patient.
PalM.IL.n.93. Schack.262. i fit.: Jeg er
hans Ven, hans Patron og Velynder .

.

Og i disse Qvaliteter kommer jeg og
fordrer at alt . . skal være som om det
var ugiort PAEeib.Sk.n.205. (spøg.:) Ka-
ren blev da her paa Stiggaard først i

Qvalitet af Ingenting; men snart gjorde
. . hendes Lyst til Arbeide . . sig gi æl-
dende. WinthJX.38.

40 2) m. h. t. ting; nu især T, om en vares
beskaffenhed, godhed, sort. mand seer
i disse Tider intet uden Viin-Smagere,
og om intet talis uden om Viinenes Qua-
litet. Klevenf.RJ.148. (han) erkyndiger .

.

sig hos den, som tilforn har ført Skibet,
om Skibets Styrlastighed, samt onde og
gode Qvaliteter. SøkrigsA.f1752).§155. (vi

rejste) tvers over Florida-Bugten, en Rejse
som tog 3 Døgn og altsaa ikke taler for

50 den Dampbaads Kvaliteter, som vi be-
nyttede. LuisBramsen.0.150. Cheddaroste
fremstilles i de bedre Kvaliteter alene af
nymalket Mælk. YareL?586. fin, prima
Kvalitet. Zwdv. ægte Bouclé Løbere . .

meget svær KvdMtet. BerlTid.^liil928.M.
23.sp.2.

3) (især fagl.) m. h. t. noget abstr. I Kon-
trastvirkningen . . ses klart, hvorledes en
Fornemmelses Kvalitet bestemmes ved de

60 Forhold, under hvilke Fornemmelsen op-
staar. Høffd.Psyk.n45(jf Følelseskvalitet;.
Tekniken er jo den afgaaende Tidsalders
Kvalitet, det eneste Omraade hvor den
har Fysiognomi, Linje. AndNx.MD.81. jf.:
Der finder paa den spektrale Farveskala
en kontinuerlig Overgang Sted mellem
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de forskellige Farvekvaliteter og Far-
venuancer. De Kvaliteter og Nuancer,
som havde praktisk Interesse for Menne-
skene, fik tidligt deres eget Nslyu. Høffd.
Psyk.^lSé.

II (fon. ell. gram.) en sproglyds

(spec: en vokals) af dannelsesmaaden be-

tingede beskaffenhed (mods. dens varighed

(kvantitet), styrke (intensitet) og højde (to-

nalitet)). Sal.XI.1133. Ved Vokalharmoni
forstaar man det Fænomen, at den tryk-

svage Stavelses Vokalkvalitet bestemmes
ved Kvaliteten af den foregaaende Sta-

velses Vok&l. Brøndum-Nielsen. OQ.I.382. 1-

og n-Lydenes Kvalitet, smst.68.

Ifcvalitets-, i ssgr. især (foruden de

ndf. medtagne) T i ssgr. til Kvalitet 2, fx.

Kvalitets-bedømmelse, -betegnelse, -man-
gel, -mærke, -prøve, (m. h. t. korn; se Sal.^

XV.4:) -vejning, -vægt samt betegnelser for
varer af en særlig god kvalitet, /'cc. Kvali-
tets-jærn (VareL.^460), -mælk, -pro-
dukt, -vare, jf. Kvalitets-arbejde
(om arbejde, som kræver særlige evner og
særlig uddannelse), -lig^lied, en. (filos.)

lighed ml. egenskaber, der ikke kan identifi-

ceres, men er beslægtede (jf. Dækningslig-
hed;. B0ffd.Psyk.n99. -tal, et. Y tal, der

karakteriserer et materiales (fx. jærns, staals)

egenskaber og bruges til klassifikation af ma-
terialet. Sal}XV.é. -valg, et. (biol.) d. s. s.

Artsvalg. Warm.Bot.685.
Kvalk, en. [kval'^l ("Kvalke. JTusch.

262. VSO. — nu næppe br. Kvak. Horne-
mann.OP.^291). {jf. dial. ulvekølk olgn. i

sa. bet. (se JTusch.262), sv. dial. kvalkebår,
kålkon, ty. dial.ls.oXk.-, kalkbeere; muligvis
omdannet a/*kalinken-beere, -baum, afruss.
kalinik, hyld) ^ ulvsrøn, Viburnum opu-
lus L. (jf. Kvalkved;. VSO. MO. SaU
XV.4. Kvalk-ved, en. ['kvalg-] 2? d. s.

JTusch.262. Rørd.GD.17. Kvalkveds røde
Frugter bliver dybere i Farven og mere
flansfulde for hver Dag, der gaar. IRaun-
iær.ID.71. || ogs. om hele slægten Vibur-
num L. Hornemann.OP.522. Lange.Flora.
417.jf.(nunæppebr.):Yvig\Q'bBiT-kv2i\k.-
ved, Viburnum opulus L. CGBafn.Flora.
11.372.

I. KTalm, en. [kval'm] (dial. Kvolm,
Kvulm. EErichs.N.135. Bregend.Den blinde
Rytter.(1927).59. Feilb. OrdbS.(Fyn)). flt.

(nu næppe br.) -er (Moth.K396. vAph.(1772).
III) ell. -e (Brors.273). {ænyd., sv., no. d. s.;

fra mut. qualm, hty. qualm; maaske af mht.
twalm, bedøvelse, afmagt, oht. tualm, osax.
dwalm, jf. got. dwalmon, være afsindig, ell.

en afl. af ty. quellen (se kvældej; maaske
sammenfaldet m. et andet ord, svarende til

oht. qualm, død, oeng. cwealm, død, plage,
besl. m. Kval og kvæle ; sml. ogs. ænyd. qual,
damp, dunst, jy. kvale, kvalm luft (Feilb.);

jf. IL kvalm, I. Kvalme, IL kvalme)
1) (dagl., nu især dial.; jf.: „i Talespr.**

Levin.) tæt (kvælende) røg, damp, os,

støv olgn., ell. luft, der er meget daar-
lig ell.varm, lummer (trykkende).Qvalm.

af ild (1871: Ildens Damp; smelter (kob-
bersmedens) kiød, og hånd drages med
essens heae. Sir.38.33(Chr. VI). jeg er lige-

som jeg var sønderslagen over alle mine
Lemmer og derforuden saa fuld af Støv,
Qvalm og Barselsnak, at jeg er færdig
at briste. Holb.Bars.II.ll. (man bør) vogte
sig for en hastig Overgang fra Heede og
Qvalm i den aabne kolde Luft eller Træk.

10 Tode.ST.lI.81. *Hestene rende,
|
Træernes

Løv
I
Skjuler os naadig

| For Qvalm og
Støv.Hrz.D.I.143. Luften var bedsk af

Cigarrøg, vammel af Kognak, og de suk-
kede tungt af al den Kvalm derinae.JPJac.
11.194. Feilb. OrdbS.(Fyn).

\\
(højtid.) om

helvedes ild, røg og (i videre anv.) pinefulde

straffe. *A1 Verden gaaer sin sikre Gang . .
|

Men Doms-Dags Qvalm vil blive trang
|

For deres B.OTQ-(dye.Brors.237. *See dig
20 (o: sjælen) nedbøiet under din Last af

Leerj j Udtært af Qvalm og Gift, du blege
|

Gispende Giendferd af Jordens Hersker!
Ew.(1914).III.261. *Du klingende Bjelde,
du lydende Malm, | Bered dig paa Hel-
vedes hede Qvalm I Heib.Poet.X.256. || bil-

ledl. *Hans (o: Jesu) Raab og Skriig i

denne Kamp,
|
Det var hans Hiertes Qvalm

og Damp
I

Af Herrens Vredes Lue. Brors.

31. *Verdens Spot og Hæder,
| Og Ryg-

30 tets Qvalm og J)uiist.Hauch.SD.I.254. *En
Kvalm af Tanker, farveløse, tomme,

|
for-

tumler mig bestandig mer og mer. ThorLa.
D.59.

2) (nu næppe br.) d. s. s. I. Kvalme 2.

kvalm . .kaldes hierteangest, ligesom mand
vilde besvime, og ei kand fåe luft. Moth.
K396. Naar . . vort Hierte vansmægter,
kand da all Verdens Guld og Gods stille

een eeneste QvsUm? ChrWorm.Klage-Præ-
40 diken overDronningLouise.(udg.l747).90(Jf.

Hjertekvalm;. Have Qvalmer (o: ildebefin-

dende). vAph.(1772).IIL
3) (dagl) støj; larm; spektakel; uro;

postyr; forstyrrelse; ogs. (nu især) i vi-

dere anv.: ophævelser; indvendinger;
„vrøvl"; „mudder". ChrBorup.PM.331.
al den Qvalm, det (d: et skuespil) har af-

stedkommet i Theaterverdenen, var uden
den ringeste Beføielse.Hr;?.XI7.555.*Stille

50 dog I I gjør Spectacler— |
Tys I Billardet

vakler. | Kan vi spille godt, vi Stakler,
|

Under al den Qvalm. sa.D.I.191. Den tre-

die (part af muslingerne) faar Dykkeren,
og der er aldrig nogen Kvalm om For-
delingen. Hjemmet.l904.183.sp.l. || især i

forb. gøre kvalm, (jeg skal) lade Eder
ride, uden at gjøre meer Qvalm af den
Sag. Ing.VS.II.174. Man har Griin nok
hjemme, naar Fruen slipper Herren ud i

60 Kjøkkenet for at gjøre Qvalm over In-

genting. FritzJiirg.nr.ll. (moppen) led af

Sovesyge og gjorde ikke anden Kvalm
end at den snorkede. Bang.SE.209. (nu 1.

br.:) vi gør Kvalm i Gaden.^aw<7.L.
236.

II. kvalm, adj. p^val'm] {no. d. s.; dan-
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net til I. Kvalm; jf. jy. kval (Feilb.IV.

282))
1) til I. Kvalm 1. l.l) (nu 1. hr.) om røg,

taage olgn.: tyk; tæt; kvælende. Bagges.
(MO.). *Hvor kjølig vifter

| En Morgen-
vind 1 1 Horizontens qvalme Taagerl Reih.
Foet.V.153. *disse Skorsteenspiber, som
udsende

|
Den qvalme Taage mod Guds

rene Himmel. Thiele. Romantiske Dramer.
(1860).30. 1.2) (nu især dial.) om luft: som
p. gr. af sin urenhed ell. hede gør en util-

pas, svimmel; beklumret; (meget) tryk-
kende; lummer. Det er qvalmt ude.vA^A.
(1764). man (skal) vogte sig, at der ei

bliver qvalmt inde, hvor (den syge) er.

CEMangor.BS.72. *Tordnen renset har
med sine Skyer | Den qvalme Luft. Oehl.

HE.97. *Vaaren svandt for Somrens
qvalme Hede. Schaldem. (Molb. Athene. VI.
345). Kierk.II.49. Stuens Luft . . var
kvalm af de mange Menneskers Aande-
dræt. Skjoldb. SM. 33. Feilb. Rietz. 374
(skaansk). OrdbS. (Lolland), billedl.: alle

disse skummende Floskler om Litteratur
og Kunst, der Dag ud og Dag ind gjorde
Atmosphæren kvalm i Stuerne, ieo^. ^.
87. 1.3) (nu 1. br. i rigsspr.) om rum, sted:

hvis luft er daarlig, forurenet, kvalm
(1.2). *Aand ffrit paa skiønne Liljendal,

|

Forbliv i Stadens qvalme Fængsel: | Her
jeg Dem stundum favne skal,

| Hist følge
Dem med Venskabs Længsel. Jaco&i./S^r.

248. Smaa, indknebne, mørke, qvalme,
dunstfulde Huller (o: værelser). Tode.ST.
11.48. *bag de qvalme Mure (o: kloster-

murene)
I
Var jeg nær blevet qvalt. Winth.

SF.149. ligge fængslet i det kvalme Syge-
værelses Skumring. JPJac. 17. iii. man
spærres inde i en lille kvalm Kabys.
Bogan.1.23. Bangsted.EV.49.

2) (I br. i rigsspr.) til I. Kvalm 2 ell. vi-

dere udvikling af bet. 1. 2.1) som frem-
bringer kvalme ell. (overf.) lede, væm-
melse (hos en person); vammel; tidligere

ogs.: raadden, stinkende (Moth.K396).
Det qvalmer (o: er qvalmt) for mig. Høysg.
S.84. *Din (o: liljens) Duft er mig "for
qvalm. Oehl.XXIV.267. *Du, med din Tole-
rance, med

I
Den lunkne, qvalme, vamle

Brik. PalM.VIL313. Kødet raadner bort,
idet det udsender en kvalm Stank. Jør^.
EA.66. *Ensom pines han

| af sorte kval-
me Tanker. Rode.EB.67. Det har været
kvalmt for de friske frie Jægere at have
Vildtet bundet hos sig (o: drive kvægavl).
Bergstedt.TJK.147. 2.2) om person: som fø-
ler svimmelhed ell. (nu:) kvalme, lede,
væmmelse. Moth.K396. A. var bleven lidt

qyalm om Hjertet ved disse Ord. CBernh.
X1.49. Der var et Øjeblik, hvor der i den
Luftning af Vrøvl og Karakterløshed, som
slog hende imøde, var Noget, som gjorde
hende kvalm ved det Hele. Tops.III.280.
Berg8tedt.FG.28. 2.3) (1. br.) om fornem-
melse: som har karakteren af ell. er
forbunden med kvalme, der udbredte

sig en vis Duft af Noblesse over disse
Probenreutere, (der) foraarsagede mig en
vis kvalm Fornemmelse, omtrent som ef-

ter at have sunket noget Ildesmagende.
Drachm.KK.26. et kvalmt Ildebefindende,
som ikke lod ham i Tvivl om, at han vilde
blive alvorlig syg. Tops.II.276.

KTalm-, i ssgr. ['kvalm-] af L Kvalm
eZi. n. kvalm, -bad, et. [LI] (<y. qualm-

10 bad; s/.) dampbad, (spøg.:) Varme tykke
Fiærdyner ere de rette Qvalmbade: de
forgiftige Dunster og Materier de have
annammet, give Cent per Cent. Tode.ST.
11.50.

1. KTalme, en. ['kvalma] ftt. (nu næppe
br.) -r. (sv. dial. kvalma, tung luft; sml. eng.

qualm; sideform til I. Kvalm (maaske dan-
net som ent. til dettes flt. kvalmer^)

1) (nu næppe br., jf: „Talespr." Levin.)
20 d. 8. 8. 1. Kvalm 1. Byens utaalelige Qualme

(o : i sommertiden). Pram.VI.125. han kval-
tes derinde af Kvalme og Røg (o: under
en ildebrand). Grundtv.Saxo.II.87. Det er
godt at trække frisk Luft oven paa al den
Qvalme, her har været. Gylb.X.63. Sv
Grundtv.FÆ.L62.

2) {til dels efter /"r. vapeur(s)) om (dun-
ster, der fremkalder) sygelig tilstand.
2.1) (nu næppe br., jf.: „Talespr." Levin.)

30 i flt, dels om vindunster, „tømmermænd"
(sml. Dnnst 2.2 slutn.), dels om de dunster,
der tidligere antoges at stige op fra
milten (ell. livmoderen) til hjernen og
frembringe forsk, sygelige tilstande, især ilde-

befindende, besvimelse (jf. H. Damp 1.3^; ogs.

om den fremkaldte tilstand: ildebefinden-
de, svimmelhed ell. kvalme (2.2). *Rinsk-
Viins Qvalmerne min Pen med Kløgen
truer. Tychon.Vers.216. jeg vil sige ham,

40 at De er meget upasselig — at De meget
pludselig er bleven betaget af Vapeurs
eller Qvalmer.Skuesp.X.256 . billedl.: *Duk-
ker jer dybt i salten Bad, |

Alle, som Li-
vets Qvalmer trænge,

| Alle, som mat med
Hovedet hænge, | Alle, hvis Sjæl er splittet

aå.Heib.Danmark.L(1842).54. jf: *Du har
panegyriseret | Hans utrolige Roman,

|

Og har Qvalmerne formeret
|
Med bestan-

dig Marsepan. sa. Poet. IX.424. || i forb.

50 som faa, have kvalmer. B. veed ikke,
at de har kastet op efter dette middel, ey
heller, at de har havt QvaXmer.OeconJoum.
1757.489. *gamle Fastere . . | Der bare
ved et Hønsepars Forening | Faaer Qual-
mer. TBruun. Udv. Digte.(1834).161. Blich.

(1833).VL56. Eeib.Pros.X.413. At have
Qvalmer og Opstigelser af Maven. VSO.
2.2) i ent., om tilstand ell. anfald af ildebe-

findende ell. svimmelhed; nu kun: ildebefin-

60 dende, der truer med at udløse sig i opkast-

ninger; den fornemmelse, der er forløber for
opkastninger; brækning sfornemmelse:
uegl., om stærk lede, væmmelse ved noget;

især i forb. som faa, have kvalme. Mit
Hovet er gandske kruset, og mit Hierte
sidder mig op i min Hals af Qvalme og
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Beængstelse; En saadan Forvirrelse har
disse Doses bragt udi min M&ye.Holb.
Bpb.ni.6. Kierk.VI,458. Søvnløshed og
Kvalmes Besværlighed (Chr.VI:gSL\de) og
Bugvrid følger en umaadeholden Mand.
Sir.Sl.23. Jeg har læst en Del kendte
Mænds skrevne „Minder**, „Erindringer",

o. 1. og har ikke saa sjældent faaet Kvalme
af det.PBMøll.SS.77. billedl.: *Skiønheå (o:

hos en kvinde) kan faae Knek og Qualme,
|

Og uformærket visne bort. Stub.74.

3) (nu næppe br.) i flt, om noget taa-
get, forvirret, uklart (jf. Dunst 2.2^;

vrøvleri, den, som intet vidner derom
(o: om kærlighed til fødelandet), turde i

Tilfælde have mere deraf, end den, som
allermeest har opfyldt sin Virkekreds med
Patriotiske Qvalmer. NordBrun.(Rahb.LB.
.395). „jeg er af Stand, og det er Du

ikke."— „Fanden rider den Kierling skin-

barlig med hendes Stand." — „Bliv ikke
strax vred, naar man vil lære Dig noget."

—

„Med Dine adelige Qvalmerl Det er nu
forsildig for mig at lære." Skuesp.VII.35?.

II. kvalme, v. ['kvalma] (dial. kvolme.
Søiberg. SK. 1 7. CFMortens. SV. 39. Ach-
ion-Friis. DØ. II. 18. kvulme. Aakj.VF.72.
EErichs. Doktorens Jul. (1920). 69. LollF
VenstrebU'^U1920.6.sp.4. jf. Feilb.). -ede. vbs.

-else (s. d.). {sv. kvalma, no. kvalme, ty.

qualmen; afl. af I. Kvalm (I. Kvalme))
1) (især dial.) til I. Kvalm 1 (I. Kvalme 1).

1.1) udsende (store skyer af) røg, damp,
støv olgn. han gik altid med en lang, kvul-
mende Pibe dinglende i Mundkrogen. ^re-
£end.MAG.31. *hans Skorsten kvolmer.SÆJZ-
kjær.BysensHorn.(1925).31. || omperson: ud-
sende store skyer af tobaksrøg; ryge
stærkt, han sad og kvulmede af Tobakspi-
\iQn..Aakj.VB.204. Vi kvalmer, saa Stuen er
fuld af Røg, og føler os for Tiden ret vel
iHmoåe. SdjySold.61. de kvalmede løs paa
deres C\g?iTeT.PoVhl927.15.sp.4. \.2)(sj.)

fylde, forpeste (luften) med røg, damp olgn.;

gøre (luften) kvalm. *En Lugt af Maskin-
olie

I

kvalmer hMiiQn.Levy.DanskForaar.
(1906). 74. 1.3) om røg, damp, støv osv.:

stige op, vælte frem i store skyer; især
i forb. m. adv., der angiver retningen, (jeg)
seer Røgen (af baalet) qvalme op igj en-
nem Grenene. Blich.(1920).XIII.79. Ly-
sene brændte ned og kvalmede i Sta-
gerne. JFJews.J.fiS. der kvalmer ud over
Vejen en Dunst af slet Fnsel. MylErich.
VJ.166. billedl: *Kvalmer det tykt i din
Gyde

|
med Slattenhed, Raahed og Løgn.

Bergstedt.IIl.104.

2) til I. Kvalm 2 (1. Kvalme 2.i ell. (nu
kun) 2.2J. 2.1) frembringe kvalme hos;
faa til at kaste op. Suppen qvalmer
mig.VSO. *ingen Poesi mig saadan kval-
mer

I
som den, hvori en Digter selv er

'Relt Schand.SD.xxii. den mugne Kirke-
lugt kvalmede ham. ThitJens.J.99. || i rigs-

spr. især i part. kvalmende brugt som
<idj. Qvalmende Spiser. 750. det er . . med

kvalmende Ulyst, jeff seer Blækket flyde.
Boivel.Br.536. Naar disse Stoffer (o: bræk-
midler) bliver anvendte i mindre Mængde,
opstaar Kvalme, i saa Tilfælde tales om
kvalmende Midler (Nsiuseosa.). Panum.l11.

Det malende kan blive en ret kvalmende
Maner hos Op\æsere.VortHj.l3.33. 2.2)

(1. br.) om person: faa, have kvalme;
ogs. i pass. (jf. ledes, væmmes olgn.) m. sa.

10 bet. (lægemidlet) virkede snart med Qval-
men og Opkastelse. OeconJourn. 1757.488.
*noget at drikke,

|
. . vil styrke mig snart

det qvalmende Hierte I Bagges.D V. V11.344.
Disse Nerve-Maaneder hvor man til at be-
gynde med — forlængst kvalmende led
ved sine hidtidige Morskaber . . endnu
ikke havde fundet paa nye Ting at mun-
tre sig med. AKohl.MP.1.171. Jeg kvalmes
ved det Ord: Fritænker. Berg8tedt.UK.9.

20 2.3) upers., i forb. det kvalmer for en,

man bliver svimmel ell. (nu kun) faar, har
kvalme (jf. bet. %2). Moth.K396. Høysg.S.
84. *Betænk det, at din smukke Brud

|

Alt meer og mere falmer
| Naar hendes

Skiørt maa legges ud,
| Og det for hende

qvalmer. Graah. BT. 1. 1 70. Blich. (1 920).
XIII.133. Det qvalmer ham for Hiertet.
VSO. Det kvalmede for ham, han troede,
han kunde lugte liget gennem kisten. An-

30 kerLars.VS.18. Feilb. OrdbS.(Falster).
Kvalme-, i ssgr. af I. Kvalme 2 ell.

II. kvalme 2. -drik, en. (sj.) om vam-
mel, alt for sød drik. D&H. -fornem-
melse, en. Man kan ikke uden Kvalme-
fornemmelser tænke paa al den forlorne
Aandrighed, det har avlet, naar den ide-
ale Slagsbroder Thor ved en umulig Ety-
mologi bliver til Sandhedens Repræsen-
tant og hans Mjølnir til det levende Ord.

40 JLHeib.(StSprO.Nr.l22.13). DagNyh.^Vio
1913.Till.l.sp.4.

t Kvalmelse, en. vbs. til II. kvalme
(2); ogs. d. s. s. I. Kvalme 2. Hvorledes man
kan afværge Qvalmelser og Ondt af spii-

ste Muslinger. OeconH.(1784).IIL257. Ho-
vedpine og Hierteqvalmelse. -^(ir.ZJT.

1767.nr.l0.3.

Kvalme-middel, et. (nu næppe br.;

jf. : „ædlere Udtryk for Brækmiddel." Le-
50 vin.) brækmiddel; vomitiv, i Poesien giør

. . det Affecterede . . samme Virkning paa
mig, som i det physiske Liv et Qvalme-
middel. Molb.KE.35. D&H. -mikstur,
en. (nu næppe br.; jf. -middelj. Hygæa.
(1827).328. -ond, adj. (sj.) i forb. faa
kvalmeondt, faa kvalme. Jeg er vis

paa, at de til dagligdags vilde faa Kvalme-
ondt, hvis man nævnede for dem en saa
naturlig Ting som f. Eks. en Ble eller

60 en Natpotte. Schand.(Studenterbogen.(1896).
21). -pind, en. (dagl.) daarlig cigar (som
man faar kvalme af). De røger jo Kvalme-
pinde. Cit. 1859. (Studenterkom. 194). sikke
nogle Kvalmepinde af Cigarer . . I Op med
en hedrel Schand.F.413. AndNx.(BoWI^
1911.10). -pulver, et. (jf. -middel, -miks-

.XI. Rentrykt 30/, 1929 56
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tur; især dial.) spec. om afføringsmidlet Pul-
vis Jalapæ compositus. PalM.lL.1.375. Folk
Lægem.1.40.
kvalm-fald, adj. (til I. Kvalm 1; nu

næppe br.) opfyldt af røg ell. daarlig, lum-
mer, trykkende luft (jf. II. kvalm 1.8/ *Daa-
rer, som qvalmfulde Mure ej flyel MC
Bruun.PF.1.48. *Fra qvalmfulde Mure

|

Til Marken saa huld I Oe.hl.SH.14. qvalm-
fulde Sommerdage.yS'O. -færdig, adj.

(til II. kvalme 2; sj.) som er lige ved at faa
kvalme. *']eg var træt — |

kvalmfærdig
ved Verden. Berg8tedt.(PoWkl926.Sønd.4).
•hede, en. (til I. Kvalm 1 ell. II. kvalm 1;

nu næppe br.) trykkende hede; lummerhede.
VSO. -kammer, et. (til I. Kvalm 1;

bag., foræld.) rum (fx. oven over bagerovnen),
hvor dejen hensattes til hævning (raskning).
Møim.I.S21.
Kvalp, en. se Kulp. kvalpe, v. se

II. kulpe.
Kvalster, en (YSO. MO.) ell. et

(OrdbS. (Nordsjæll., Møn, LolL-Falster), jf.
Feilb.). {sv. dial. d. s.; fra nt., ty. qualster,

holl. kwalster; besl. m. ty. quellen (se kvæl-
de^/ egl. sa. ord som dial. kvolster, navn paa
forsk. insekter (MDL. Feilb.), kvalster, kvel-
ster (Moth.Conv.K243), sv. kvalster, /Va mnt.
qualster; nu kun dial, jf. „Dagl. og lav
Tale.** MO.) tyk slim, der hostes op (fra
halsen, brystet); ogs. om katarr. de (der
har kighoste) ophoste kun lidet af en sej

Sliim, hvorimod de Børn, der have en
Forkølelseshoste, kaste megen Qualster
op. Tode.ST. 1799/1800.748. Hosten vilde
frem igjen . . „Bare Aanden kan slippe
ud for alt det Kvalster, hun har i Halsen,
det Skrog." Schand.BS.452. Feilb.(u. kvol-
ster 2). OrdbS.(Sjæll, Fyn, Loll.-Falster ofi.).

billedl. (spøg.): hun brød en Slump saa-
danne Triller og saadan en Kvalster af
Ruilader af sig, at jeg tænkte: nu ligger
hun deri Rosenk.ES.1. 125. jf.: *Der var
engang . . en Herremand . . | Beladt med
mange Uhumskheder,

|
Med røde Hunde,

knudret Gigt | Og Qvalstersliim og
andet sligt. Tode. ST. 1783. 109. kval-
stre, V. -ede. (fra nt. qualstern, holl. kwal-
steren; afl. af Kvalster; nu næppe br.)

hoste, harke slim op. vAph.(1764). VSO.
kvalt, kvalte, perf. part. og præt. af

kvæle.
Kvan, en. [kva'n, nu sj. kvan*] (ogs.

Kvanne. ['kvana] Moth.K397. vAph.Nath.VL
432. VSO. KBirket-Smith.Eskimoerne.(1927).
104. Kvanner (Kvander). ['kvan'ar] Moth.
K397. LandmB.1.584. D&H.).flt. kvan(ii)er.

(sv. kvanne
; fra no. kvann(e), færøisk kvann,

Kvonn, oldn. hv9nn; af usikker oprindelse

Il
om mulig forekomst af Kvan (og Hvan^ i

da. stednavne se JohsSteenstr.DS.25) 2f dels:

slægten angelik, Angelica L.; dels: den i

Norge, paa Færøerne, Island oft. steder voks-
ende art Archangelica officinalis Hoffm. med
den i Danmark forekommende underart: A.
littoralis Fr. (Vandkvan) ; ogs. om den spise-

lige stængel ell. den officinelle rod(stok) af
A. officinalis Hoffm. Moth.K.397. vAph.Nath.
VI.432. Kongen (mødte) en Mand med en
heel Mængde Kvanner. Grundtv.Snorre.I.
297. ADJørg.I.80. Lange.Flora.560. Aakj.
SV.1.133. Derinde staar en Masse Kvaner.
Det er en stor Skærmplante, hvis unge
Skud smager lidt som Gulerødder. Ejem-
met.^Vtl928.7.8p.3.

10 Kvandel, en. (nu næppe br. Kvendel.
Flei8cher.S.519). flt. kvand(e)ler. (no. kvan-
del, kvannel; fra ty. quandel, quåndel;
besl. m. SV. dial. kvånda, tænde Ud, no. dial.

kvende, ved til optænding, og ænyd. kyndel,
oldn. kyndill (se Kyndelmisse/' Vim sj.) lod-
ret kanal midt ned gennem en staa-
ende kulmile. OrdbS. || hertil Kvandel-
stang, om (hver af) de stænger, der anbrin-
ges midt i en mile, og hvorved de spaaner

20 anbringes, v. hj. af hvilke milen antændes.
Kvendelstang: Fleischer.S.519.

Kvander, en. se Kvan. Kvan-
g^aard (De da. Atlanterhavsøer. (1904-11).
289. DanmHavebr.732) ell. -have, en. m.
h. t. forhold paa Færøerne: indgærdet stykke

jord, hvor der dyrkes kvan. DanmHavebr.
732f. -kost, en. (sj.) d. s. s. -stok.

Grundtv. Snorre.^237 (orig. 1. 297 : Kvan-
Stok^. Kvanne(r),en.seKvan. Kvan-

so rod, en. (apot.)angelikarod; engelrod (Radix
angelica). OHMynst.Pharm.1.489. Kvan-
ne-: VareL.^39. -stok, en. (nu 1. br.) den
spiselige stængel af kvan. Grundtv.Snorre.I,
297 (se u. -kost^. LCMUller. DanmarksHist
I. (1836). 504. Kvanne-: Snorre. Heims-
kringla v.Schøning.J.(1777).300.

Kvans-vi 8, subst og adv. se Kvantsvis.
I. t Kvant, en. flt. -er. {ænyd. qvante

(JournalforPolitik.IV.(1812).118), sv. kvant,
40 lille dreng, sv. dial. kvat, lille dreng, gris;

sa. ord som (maaske laant fra) mnt. kwant,
slyngel, holl. kwant, maaske sa. ord som eng.

dial. quant, kæp, stok; jf. Kvantsvis) ungt
menneske;især: ung mand; yngling; knøs.
Moth.K397. (han var) en ung Qvant eller

Hyndting. Cit.l 706.(EistMKbh.V1.253). jf:
*Min lille hønsse pige Qvant

|
Skal over

hende (o: en trunte, der brænder) qvæde.
Sort.(SamlDanskeVers.^VI.192). \\ om stolt,

50 indbildsk person. Moth.K397.
II. Kvant, en. [kvan'd] flt.-tr ['kvan-

dfar] (dannet til Kvante- i ssgr. ell. til kvan-
ter, flt. af Kvantum; fys.) den mindste
mængde, hvori en vis egenskab kan
være tilstede. Naar man siger, at noget
bestaar af eller er opbygget af Kvanter
eller Kvanta, mener man dermed, at dette

noget kun kan deles til en vis Grænse i

Smaadele, der alle er ens. En Kvant eller

60 et Kvantum maa saaledes være karakteri-

seret ved en eller flere endelige Størrelser.

Som Eksempel paa Kvanter kan vi nævne
de Molekyler eller Atomer, hvoraf et Le-
geme bestaar.MKnudsen. Fysik. (1923). 87.

jf. Elektricitets-, Energi-, Masse-,
S t o fkV a n t o/?. , se smst.8 7f. Kvante-, *
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88gr.[^kv&nd9-] (efter ty. quanten-; fys.) til

(flt. af) Kvantum 1 8lutn.,jf. II. Kvant; fx.
Kvan te-f oresti Hin g, -spring, -struk-
tur, -teori (se Det XIX. Aarhundrede.
XVIIL(1925).180/f.).
Icvantitativ, adj. ['kvantitaiti'v] adv.

•t ell. t (m. lat. form) quantitative (se ndf.).

Uf' iy- quantitativ; af mlat. quantitative,

adv., efter antallet ell. størrelsen; til Kvan-
titet) som angaar, henhører til kvan-
titeten; som adv.: hvad angaar kvan-
titeten; med hensyn til kvantitet (mods.
kvalitativ;. 1) ('CJ ell. fagl.) til Kvantitet l.i.

JBaden.FrO.II.102. aisse Legemers qvan-
titative Sammensætning (maa ikke) lægge
nogen Hindring i Veien for Viinaandens
mulige Dannelse. Brændeviinsbr.l2. Det er
. . utroligt, hvad den lille . . Pensel, som
Eckersberg haandterede, kunde udrette
rent kvsintitaiivt.EHannover.E.llS. Me-
dens Forskellene (o: i evner) indenfor
Mændenes Rækker dog kun er af kvan-
titativ Art, og skjuler sig i Privatlivets
Mørke, er de mellem Mænd og Kvinder
af kvalitativ Art og aabenlyse for alle.

Der er ikke Tale om forskellige Grader
af samme Slags, men om to forskellige
Slags. HarNiel8.TT.II.75. Den kvantitative
Maalings Videnskab er Matematikken. Sal.

V.842.\\ (sprogv., nu næppe hr.:) Quantita-
tive siges et Appellativ at forstaaes, naar
der tales om en Deel eller Quantitet af
noget, som ikke tæles. Høysg. S.AaS*:

||

kvantitativ analyse, (kem.) analyse, der
gaar ud paa at bestemme mængden af be-

standdelene i et forelagt legeme. SaUI.686.
2) (især fon. ell. gram.) til Kvantitet 1.2.

Kvantitativ Forandring af Enkeltvokal .

.

a. Vokalforlængelse. Brøndum-Nielsen. GG.
1.170. Kvantitet, en. [kvanti"te-'d]

Høysg.AG.10. (tidligere ogs. undertiden m.
fr. form Quantité (Kvantité). Adr.''^U1762.
8p.l0. Cit.l763.(AarbVends.l926.300)). flt.

-er. (gennem ty. quantitåt ell. fr. quantité
af lat. quantitas, a/t. af quantus, hvor stor;

jf. Kvantum) 1) abstr. (mods. Kvalitet 2-8j.

1.1) (W ell. fagl.) om rumlig udstrækning:
størrelse; mængde; antal. Det Engelske
Øster-Lands Compagnie skal . . self for-
fatte deres Certificatzer paa Vahrene . .

i hvilke Certificatzer Qvantiteten og Pri-
serne skulle rigtigen være næfnte. Slange.
ChrIV.1091. Den Overensstemmelse mel-
lem Qualitet og Quantitet, som visse Sprog,
f. Ex. det danske, betegne, idet de ikke
distinguere mellem det qualitative „An-
det« og Tallet „Andet" {2ået). Heib.Pros.
1.148. Meyer.^878. 1.2) (især metr. ell. fon.)
om udstrækning i tid: en tones, en lyds ell.

en stavelses varighed (længde, tidsmaal).
LTid.1744.128. Stavelsernes Qvantitét an-
sees ikke paa samme maade i Danske,
som i Greske og Latinske Yers.Høysg.
AG.186. JBaden.Gram.257. Jesp.Fon.506.
2) konkr., om en vis mængde, et vist antal ell.

parti af noget; kvantum. Moth.Conv.K244.

Man kand faa en temmelig Qvantitét for
en Mark, thi de Karle vide ikke samme
Pulvers rette Dyå.Holb.Arab.88c. jo tyngere
(mergelen) er, jo mindre Qvantitét bør jeg
bruge dersif. Fleischer. AK. 26. HandeUo.
(1807).11 9. nu næsten kun (især yf) styret af
;?ræ;?. i : sælge i mindre Kvantiteter. S&B.

||

(nu sj.) i forb. m. en stofbetegnelse. Daglige
Offringer . . som bestode fornemmeligen

10 i at brænde en vis Qvantitét Røgelse paa
G\i\å-A\tQTet.Holb.JH.1.213. en Qvantitét
af Guld. FrSneed.1.49. (i patenthagel) er
Blyet blandet med en vis Qvantitét Qvik-
sølv. Blich.(1920).X Vl.l 79. Brændeviinsbr.
26.

II (nu næppe br.) stor mængde, den
Mester, som Kan indkiøbe sine Materi-
alier i Qvantitét og i rette Tid, kan .

.

give bedre Køb.Argus.l771.Nr.36.3.
||
(mat.,

nu næppe br ) om hxmd der har kvantitet

20 (l.i); (rum- ell. tal)størrel8e. Den Qvan-
titét hvoraf en Produkt er dannet i Alge-
bra og UQgnékvLJistQn. vAph.(1772).IlI.
Kvantitets-, i ssgr. fx. (foruden de ndf.
medtagne) T til Kvantitet l.i: Kvantitets-be-
tingelse, -indsigelse, -mangel ofl. -teg^n,
et. [1.2] (fon., nu næppe br.) tegn, der an-
giver lydlængde. Høysg.AG.27. -teori, en.
[l.i] (polit.) den teori, at pengenes værdi er
direkte afhængig af forholdet ml. pengenes

30 mængde og den varemængde, der ved deres
hjælp skal omsættes. SaUXV.19.

Kvan(t)s-vi8, subst., adv., adj.

['kvan(')(d)s-]rKvant..EJ5rawd.Z7^.5i.Æ;flen-
richs.(Tilsk.l905.18). OrdbS.(sjæll)). (ænyd.
quan(t)svis; fra mnt. quant(s)wise , holl.

kwanswijs, kwansuis; enten omdannelse af
oUfr. quanses, quainses, queinsi, ligesom
(om), fra lat. quam si, ell. 1. led er (gen. af)
mnt. quant, skrømt, tant, egl. sa. ord som I.

^ Kvant; jf. dial. paa kvants, paa skrømt
("Lcvm.C^høresjevnligomkr.Kjøbenhavn").
HjælpeO.408), bruge kvants, bruge list

('iemw.(„hørt i Nyborg")jo^fkvans, adv.:
paa skrømt (Moth.K397); nu kun arkais.

(især som efterligning af Holbergsk spr.;

jf. MM.1917.171) ell. dial.) 1) som subst., i

forb. paa (sj. for. D&H.) kvan(t)svis,
paa skrømt; for spøg. saaledes gav tit et
Epigram Anledning til et Par andre, hvori

50 samme Tanke blev vendt fra en anden
Side, berigtiget, giendrevet paa qvants-
viis o. s. V. Rahb.E.III.213. De Fleste . .

mente, at det Hele var foretaget paa
Qvantsvis. PVJae.Breve.192. OrdbS.(sjæll.).

*troe (ikke)
\ At jeg kun paa sin Qvants-

viis siger saa. TBruun.VI.63.
|| f for

kvantsvis skyld, d. s. Der sidder (raad-
mændene) om Dagen og kiiger i nogle
Breve, skriver for qvandsviis skyld nogle

60 Ord paa et Papier, og Resten af Tiiden
driver de bort med at snacke sammen.
JBPaulli.Kandcst.B6v. 2) som adv.: d. s. s.

paa kvantsvis (se bet.l); ogs.: omtrent;
paa slump (jf. ogs. Feilb.). De slaaes
qvants-viis sammen. Holb.Ul.II.9. Du kand
. . Qvansviis lade dem Stefne, saa bliver

56*
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de Bange. Phønixb.TC.II.Nr.7.7. naar nu
€n Forelsket ikke qvansviis, men for ram
Alvor tager Livet af sig.Tode.V.139. For-
deles det (o: rugen) i Forhold til det For-
raad som ved Besigteisen fandtes, (da det
dog kun anslaaes kvantsviis og ikke op-
maales) saa faaer den som i dette Øje-
blik har store Dynger, endnu meer til.

Folitievennen.1801.2261. de (vendte) Skar-
pen til og sloges med os, ikke kvantsvis,
men for Alvor. Baud.KK.26. OrdbS.(Fyn).
3) som adj. : som udføres, sker osv. paa skrømt,

for spøg. den kvantvise Fægtning mellem
Chilian og Marcolfus. EHenrichs.fTilsk.
1905.18). jf.: det er Kvantvis-Fægt-
ning, ligesom Chilian og Marcolfus.
EBrand.TJB.31.
Kvantum, et. ['kvantom] hest. f. (1. br.)

.(m)et [-(tom'ai] (Tauber.Dagb.29. MCBech.
U.138. Byskov.FR. Glahder.Retskr.). flt. kvan-
ta [ikvan(i)tai-')] ell. (fys.) kvanter (DetXIX.
Aarhundrede. XVIII. (1925). 182. 183. jf.
Kvante- og II. Kvant) ell. (spøg. ell. vulg.)

•(ni)er [-jtom'ar] {ty. quantum, fr. f quan-
tum; fra lat. quantum, intk. af quantus,
hvor stor, hvor meget; jf. Kvantitet) 1)

(især CP^ mængde; portion; (vare)parti
O/. Kvantitet 2). Moth. Conv.K244. Der
var blevet drukket flere Glas Arraks-
punch ud over det sædvanlige Kvantum
den Atten. Schand. TF.11.292. Ludv. jf.:
Evropa vænnede sig under Krigen til at

vurdere Mennesket som Kvantum, som
UsLteTisile.FoUyiil927.9.sp.l. i forb.m. en
stofbetegnelse : saa stort et Qvantum af Sal-

peter, som de til deres egen Krigs-For-
nødenhed maatte hehøtve. Slange. ChrIV.
956. der blev forbrugt større kvanta vie-
vand end man havde set på længe. Grønb.
RS.28. en ren og skær sportsmæssig Trang
til at tilegne sig umaadelige Kvanta af

trykte Sager. AchtonFriis.DØ.1.283.
|| (for-

æld.) om den mængde brædder, et savbrug i

Norge havde lov til at fremstille til eksport

(jf. Kvantumsav;, den Skyldige skulde
have sine tvende elende Sauge med deres
Qvanta fovhT\jiåt.Stampe.II.739.

\\ (fys.) d.s.s.

II. Kvant (jf. Kvante- i ssgr.). DetXIX.Aar-
himdrede.XVIIL(1925).180. Sal'XV.5. 2) f
beløb (andel i noget), som en person har
at betale. Moth.K244. Betale sit Qvantum.
vAph.(1764). Alle de som komme ind i

Skolen maa give et Qvantum til en Vel-
komstsmaus for deres Meådisciple.Tauber.
Dagb.29. Kvantum-sav, en. [1] (for-
æld.) savbrug (i Norge), der havde tilladelse

til at skære brædder til udførsel. Topogra-
phisk Journal f. Norge. 14 Hefte. (1795). 119.
Meyer.830,
Kvant-vis, subst. og adv. se Kvantsvis.
Kvap, I. Kvappe, II. kvappe, se

II. Kvab, I. Kvabbe, II. kvabbe.
I. Kvar, subst. se I. Kvadder.
II. kvar, adj., adv. se kvær.
Kvardel, en. se II. Kordel.
Kvark, en ell. et (se ndf.). [kvBr^]

(Kvarg. se ndf.). {fra ty. quark, quarg, af
mht.twsLTC, twarg, quarc; laant fra slavisk,

jf. polsk tvarog, russ. tvarogu; bet. 1 optaget

fra ty. i nyeste tid) 1 ) (fagl.) ostemasse. Sur
Qvark til Eksport til Tyskland købes. Aalb
Amtstid.^^liol924.10.8p.4.^viYmdd\\iS(\\i.2iY]L

og Løbequark. HedeselskabetsTidsskr ."^^k

1925. omslag.4. Raakasein og Løbekvarg
skal, for saa vidt den er presset i Osteform

10 . . straks efter Presningen mærkes med An-
givelse af Mejeriets Kontrolnummer, ioy-
tid.l928.A.1013. 2) (jiu næppe br.) overf.,

om snavs, skarn ell. noget værdiløst,
daarligt; spec. om dumme, indholds-
løse ord olgn.; snak; vrøvl; pjat. (kvak-
salvere) paabyrde alle Mennesker med
Recepter, Sundhedsregler, og andet unyt-
tigt og skadeligt Qvark af Lægemidler.
Buchhave.TankeromLægevidenskaben.(1771).

20 28. *De tolv Rixdaler . .
|
Som Brummer

gav mig for hvert Ark
|
Af min udøde-

lige Qvark. Bagges.II.223. (kvaksalverne)
røre et Qvark sammen . . og berømme
sligt Arkanum i mangfoldige Udtryk. LM
Wedel.IndenlandskBejse.l2.(1803).127. Msin
giør dem (o: embedsbøgerne) ikke brug-
barere ved at indføre enhver QvsiTk.Mynst.
(CLNMynst.NB.339).
MI. Kvarre, se I-II. Kvadder. III-IV.

30 kvarre, v. se I-II. kvadre. Kvarrer,
se I. Kvadder.

I. Kvart, en ell. (nu næppe br.) et (se

u. bet. 8.1^ [kvBri] (•\ Kvarte. Spillebog.

(1786).84. VSO. (u. Qvart c) — m. lat. form
(egl. ablativ) Kvarte (Quarto), se bet. 3.i). flt.

-er ell. (i forb. m. talord; se u. bet. 2.i) d. s.

{ænyd., sv., no. d. s., ty. quart, n., og quarte,

f., holl. kwart, fr. quart, adj. og subst., quarte,

f.; fra lat. quartus, quarta, den fjerde; jf.
40 Kvader, I. Kvadrat, Kvartal, Kvarter osv.

samt Kartove)
1) egl: den (det) fjerde. !.l) J" det

fjerde trin i den diatoniske skala ell.

et interval paa fire tonetrin; foran
navnet paa et instrument betegnelse for, at

det staar en kvart højere ell. dybere end sæd-
vanligt (Meyer.^). Stemme en Streng i en
QvsLTt. vAph.(1764). Aftensolen gik deilig

ned; Koklokkerne klang i Terzer og Qvar-
50 ter. OehlEr.11.163. *I Qvarter og i Qvinter

|

Sprang mine Toner. Winth.X.134. MusikL.
11.219. 1.2) fj^, nu især gldgs. ell dial.)

fjerde streng paa bratsch og violo7icel, tredie

streng paa violin; a-streng. HPanumB.
Ill.Musikleksikon.(1924).386. *Fra Felen to-

ner en Elskovssang, I
som smægter paa

Quart og Qnint JVibe.Slaaen.(1927). 19.

Thorsen.63. Feilb. 1.3) {sport. ell. ^; egl:

den fjerde slags stød) hug ell stød mod
60 venstre side af modstanderens vadben (set

fra dennes standpunkt), naar han har

vaabnet i højre haand (omvendt, naar han
har vaabnet i venstre haand); ogs. om
den tilsvarende parade. Moth.Conv.K245.
Dette er en Secund Mammeselle, sagde
hånd, og stødte mig lige for Brystet,
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som jeg nu Magisteren; og dette er en
QvsiTt.Holb.Tyb. 111.6. See der har du
nok een udi en Qvart (nu: i kvart). Det
var kun udi Armene; men du skal snart

faae Hierte-Stød.M.P/w«. 7.5. FrHorn.PM.
76. Da Polaken fik sin Kaarde i Haanden,
gav han sig til at hugge løs paa sin Mod-
stander uden at bryde sig hverken om
Terts eller Kvart. Ooldschm.1.54. Gymn.II.

keslæt: en fjerdedel af en time; kvarter
(3.1). Klokken en Kvart paa ét spiste han
Frokost.Wied.Fæd.207. paa det Tidspunkt,
omkring Elleve en Kvdrt. AKohl.MF.IlI.
333.

II
om en fjerdedels lodseddel i et lotteri;

kvartlod. Han spiller i min Kollektion
. . paa to Kvarter. ORung.P.258.

|| V4 krone;
25 øre; især i hud ved auktioner: -To kro-
nerl" „Og en kvart.'

174. (jf. III. dyb 1.4, II. høj I.2 sluin.:) lær 10 delsnode.
\\
(nu næppe or.) i forsk, lande et

Feilb.
II J^ fjerde-

at parere Oktav — se, denne Parade —
Modstanderen fører dyb Terts efter en
Feinte i dyb Kvart. Gold8chm.III.88.
Dette er en dyb Kvart, men det er kun
et Mavehug, som vi ikke bruger. Drachm.
E0.8. Man marquerer høi Qvart, som
Fægteren siger, og falder ud i Secund.
Kierk.1.290. (du) stillede Dig i Fægte-
position (med stokken), huggede en dyb

maal for flydende varer; især om maal
af ca. V4 pots størrelse (jf. Kvarter 2.2^.

VSO. jf.: Vs Qvart Brændeviin, Hanno-
versk, lidet over Va Pægel (40 Qvart =
38V8 Pot). MR.1841.106.

\\ ^ om del af en
raa (jf ogs. Kvarter-blok, -bøjle, -strop^

:

Større Ræer blev benævnt 1ste, 2den, og
3die Kvart og Raanokken, regnet fra Raa-
ens Midte. OrdbS. op-, nedgaaende

Perts og en høj Kvart. Jørg.A.131. 1.4) ^ 20 kvart, den ende af raaen, der er op- ell.

i piket olgn.spil: sekvens af fire efter
hinanden følgende kort af samme
farve.Moth.F185. Spillebog.(1786).84. Spil-

lebog.(1900).98.

2) fjerdedel. 2.1) i forh. m. nærmere an-
givelse af helheden (om forb. m. direkte til-

knyttet subst. se II. kvart l.ij; i forb. m. præp.
af olgn.: Paa de store Skibe er Dækkelet
over Storlugen ofte deelt i tvende halve Lu-
ger, og den agterste af disse igjen i tvende 30

^v3irter.Funch.MarO.II.107(jf.KYSirtluge).
Af Kjøbenhavns Befolkning er kun Halv-
delen født i Kjøbenhavn, en Kvart er
født paa LsiYidet.Brandes.XV.437. tre Fjer-
dedele af Folket . . vilde have en bedre
Regering (men) der var en lille Kvart,
som satte sig imod. Hørup.1.80. der falder
i Regelen stærk Dug, saa første Kvart af

Arbejdsdagen sjældent kan udnyttes til

nedgaaende, naar den tages op ell. ned. Bram-
jollen . . fanges til opgaaende Kvart af

Ra.'den. Bardenft.Søm.Ii.28. Jollerne stik-

kes paa Raaen, Bærejollen paa nedgaaende
Kvart og sys til Midten, Kajejollen paa
Midten af Raaen og sys til opgaaende
Kvart, smst.34.

\\ (1. br.) om hver af maanens
fire faser: kvarter (3.4). Maanen er i sid-

ste Kvart. Drachm.KW.222.
3) (egl. spec. anv. af bet. 2; især bogtr. ell.

biblioteks-spr.) om (format af) bog. 3.1)

om de fire blade (otte sider) ell. det for-
mat, der fremkommer ved, at et ark
papir foldes to gange (jf. Kvart-blad,
-format;. Moth.Fl85. Selmar.^103. (nu
næppe br.) som forkortelse for Kvart -blad
olgn. (derfor ogs. som intk.), bestemmende et

subst.: Et Qvart Papiir. VSO. jf.: der stod
paa et qvart Siide fra 100 til 113 Linier.

'H.østsirbe]åe.DagNyh.^^/8l922.4.sp.4.'k.Ya.rt 40 Æreboe.52.
|i

i kvart ell. (nu især arkais.)

af vinden, (nu næppe br.) vind(retning),
der svarer til en kvartstreg. vAph.(1764). ij

i forb. med talord (nu ogs. opfattet som adj.J.

„jeg skulde have nogle Kroner mig til-

vexlet, men gid Fanden give dem elleve
og et qvart pro Cento" . . „Coursen er
elleve og en qvart, nu maa jeg jo i det
ringeste have en qvart for min umag."
Holb.UJ.III.l. General Holephernes . . er

m. lat. form i(n) kvarto (quarto), om
bog: i kvartformat. Holb.Paars.327. „Det
var dend Danske Edition," — „Er det
dend, som er i Qvarto eller Folio?" sa.

Bars.II.6. *Hvad Presserne paa Dansk og
Tydsk levere

| I Qvart og Folio, han nød
det Alt. PalM.IV.346. et vældigt Værk i

Kvart. Rimest. (Tilsk. 1 928. 1. 66). (spøg. :)

Dend, som var i Qvarto, var Ingeborg
7 alen og en qvart lang. sa.Ul.II.5. to (og) 50 Blyetækkers.fioZ&.^ars.II.^. et Pragtexem
en kvart (2V4) alen tøj

j
der er to tre kvart

(2V4) mil til byen I D&H. tre kvart time I

om tre kvart (alm. skrevet trekvart;
brugt som adv. foran adj. (fx. i trekvart
blind, fuld; og (ved underforstaaelse , ude-
ladelse af adj.) i selvstændig anv. (m. bet.

:

(meget) fuld ell. vred olgn.) se trekvart. 2.2)

(især dagl.) i selvstændig anv.; især i flg.

spec. anv.:
||

(især dial.) om en fjerdedel

plar af en Opvartningspige, just ei in folio,

men snarere i lille quart. RudBay.EP.III.
23. som intk. (vel ved indflydelse fra Kvart-
format;.* en Bog i stort Qvart. Kierk.1.275.

3.2) bog i kvartformat. 626 Folianter,
med 107 Quarter. Rostgaard. (Bruun. FR.
11.83). Holb.Tyb.1.2. *Hvad er en Quar-
tobog? mon ei det samme

|
Som halv en

Foliant? Een Foliant,
|
Midt overskaaren,

af en arbejdsdag (jf. Kvarter 3.2). *Saa 60 giør jo heel galant
| To Quarter! Maatte

igang med sidste Kvart
|
under Klang og

stærke Skridt;
|
nu mod Aften maa de

sløve Leer stryges tidt. Aakj.RS.35. Til-
fældet (vilde), at de tre Hold Folk midt
paa „Kvarten" var bleven samlede . . om
Øllet. Bregend.GP.15. || ved angivelse af klok-

vi os ikke skamme, I At vi saa sildig

skulde falde paa,
|
Af Folianter Quarto-

bind at faae? Rahb.Min.1789.IV.93. (Wad-
skiærs lejlighedsdigte) udgjøre flere bind-
stærke Kvarter. NMPet.IV.446. HBrix.
(Tilsk.l920.II.113).
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4) (ty. quart, jf. fr. inquart; .//*. kvar-
tere 2, Kvartning; kern., nu næppe hr.)

c?. 8. s. Kvartation. en Guld-Kalk, hvilket

efter Smeltningen giver det fiineste Guld,
som ved alle Prøver saavelsom paa Ca-
pellet, og igiennem Qvarten stedse bliver

ved. LTid.1738.95. vAph.Chym.lIL3. VSO.
II. kvart, adj. [kv^srd] '{ikke i ordbøger

før Saaby.''(1918); udviklet i nyeste tid af
1. Kvart 2.1 (efter halv, hel^; '

jf. dog fr.

quart, adi., lat. quarta (pars)) som er, ud-
gør en fjerdedel af en helhed. 1) som
adj. l.i) i ubest.f. „jeg har kun en kvart
Plads, og saa skal der Held til, netop at

faa det Stykke at se." „En kvart Plads 1«

. . „Ja, det vil sige, vi fire Søstre skiftes

til at gaa paa en Plads." Goldschm.I.158.

Tag De et Udvalg af Skuespillere, og lad
dem spille et Stykke fuldendt — hvem lø-

ber efter det? . . Kvart Hus, min Ven.
Bøgh. 111.20. et kvart Rugbrød. JVJens.
D.106(jf. u. II. hel 3.i;. et kvart Aarhun-
drede. EGad.TT.136. *Der stod paa mit
Bord en kvart Telefon (o: telefon, paa
hvis ledning der er fire abonnenter; fireparts-

telefon). ThBarfod.SK.70. 1.2) (I br.) i best.

f. og flt. han var lige saa unøjsom som
han var taknemlig, han vilde have den
halve og kvarte Lykke ogsaa, naar den
var at faa, foruden den hele. JVJens.SS.
104. Man stod . . kvarte Dage igennem,
bundet til eet og samme Sted. AKohl.MP.
1.175. Hver passer sit og sin kvarte Ku-
bikfod — Stank i denne Pesthule. ORung.
L.198. hvor langt havde dog ikke dette
kvarte Aarhundrede bragt hdim.BKorne-
rup.Besen.L(1928).207. 2) (1. br.) som adv.

hun saa . . gennem de kvart aabnede
0\en\a2ig.Bang.L.203. stadig stirrende ud
efter Damperen, der kun var kvart saa
stor nu og næsten ikke kunde ses mere.
AKohl.MP.1.43.
Kvart-, i ssgr. (nu næppe br. Kvarte-,

se u. Kvart-bind, -bog), især af I. Kvart,
fx. (foruden de ndf. nævnte) ssgr. til I. Kvart
2 (ofte vekslende m. attrib. forb. m. II. kvart^
som Kvart-kasse (cigarer), -kilo, -lod (især

i lotteri; jf. u. 1. Kvart 2.2j, -pund, -sekel.

Kvartal, et ell. (nu kun dial.) en
(Moth.Conv.K245. vAph.(1759). Argus.1771.
Nr.19.2. Feilb.) [kvBr"ta-'Z] flt. -er, (ænyd.,

SV., no. d. s., ty. quartal, af mlat. quartale
(anni), intk. af quartalis, afl. af lat. quar-
tus (se I. Kvart;; jf. II. Kordel) 1) (nu
næppe br.) i al alm.: fjerdedel. Moth.
Conv.K245. jf. Meyer.^ 2) fjerding a ar;
især om periode af 3 maaneder, begyndende
Vi, ^/4, Vt, ^/to, for hvilken der opkræves skat

og forsk, andre afgifter, ell. for hvilken der
(tidligere) udbetaltes løn. opvarte sin Qvar-
tal (o : gøre tjeneste i et fjerdingaar). vAph.
(1759). komme vi (o: haarskærerne), naar
Maaneden eller Qvartalet er ude, og for-

dre Betaling, da have de (o: de rige unge
herrer) meget at indvende. Wiivet.D.8. Kan
du betale ham med det nye Qvartals Be-

gyndelse? Hrz. IV.298. naar han hvert
Qvartal hæver sin Gage. Kierk.VII.160.
Januar KvsiTta.l.Sal.'^XV.19. 3) (især tale-

spr.) afgift, der betales, ell. (tidligere)

løn, der udbetaltes for et fjerdingaar;
tidligere ogs. om indtægter og udgifter be-

regnede for et fjerdingaar (JBaden.FrO.
318). hvis saa er, som foregives, at ad-
skillige udj amtet staae endnu til bage med

10 Octobr qvartal, og dog af Amtskriveren
have være umolesterede. Holb.Brv.98. den
eller de, som blev befunden efterladen
og svigagtig, skulde mulcteres og decour-
teres i Qvartalen eller naar Betalingen
skeede. Argus.l771.Nr.l9.2. hæve sit Qvar-
tal (af Aarsløn). MO. jeg har betalt de to

første kvartaler af skatten
i
Feilb. 4) (til

bet. 2) om fjerdedel af andre tidsrum. Leth.

(1800). en ung, elskværdig Græker . . der
20 i det første Kvartal af vort Aarhundrede

opholdt sig her. HSchwanenfl.M.II.31. \\ nu
især (1. br. uden for dial.; jf. dog Kvartals-
drankerj om termin, periode af længere
ell. kortere udstrækning. Feilb. OrdbS.(sjæll.).

jf.: Han var gaaet den samme Vej engang
i den hede Sommer . . da Solen havde sit

rette Kvartal. GBønberg. Giordano Bruno.
(1915). 77. Kvartals-, i ssgr. (ogs. Kvar-
tal-, se u. Kvartals-ekstrakt, -vis, jf. VSO.;

30 nu især foran s, fx. i Kvartal- skifte, jf. u.

Kvartals-skat, -skrift^, især af Kvartal 2,

i ssgr., der betegner noget, som finder sted,

foregaar osv. hvert kvartal, fx. (foruden de

ndf. anførte) Kvartals -afregning, -beret-
ning, -eftersyn, -hæfte, -møde, -penge,
-rapport, -regning, -regnskab, -brel, et.

(jf. Brøl 2.2; nedsæt, spøg.) avisartikel, der

ved kvartalskifte agiterer for bladet, opfor-
drer til at tegne abonnement for næste kvar-

40 tal. Husmandsbladet.^

I

iq1893.omslag. Pol.^/to

1905.5.8p.3. Sorin læste netop Korrektur
paa et Kvartalsbrøl, som Redaktøren havde
skrevet. Han brølede altid selv de fire

Gange om A&ret.Egeberg.AfetUngdomsliv.
(1916).225. -dranker, en. [4] {jf ty.

quartalssåufer) person, der i perioder for-

falder til drik. Drachm.VT.282. Bist.J.235.

-ekstrakt, en. (især X) ekstrakt (af regn-

skaber), der gøres hvert fjerdingaar. I de
50 ordinære Møder fremlægger Direktionen

Kvartals-Ekstrakterne og giver en Over-
sigt over Foreningens Virksomhed i den
forløbne Tid. Statuter for Østifternes Hypo-
thekforening.(l922).24.Kv a r t a 1 -iJMandix.
Det da.Kammervæsen. (1820). 384. -kurs,
en. (foræld.) en (i tiden 1818-41) kvartals-

vis fastsat kurs paa danske seddelpenge.

AabBrev.V4.1818. PUV9I84I. -maaned,
en. om den første maaned i hvert kvartal.

60 Kvartalsmaanederne, hvor man er værst
udpint. EGad.TT.135. -skat, en. /'Kvar-

tal-. Nørreg.Privatr.III.226. MO. jf VSO.).

(nu 1. br.) skat, der betales kvartalsvis; spec.

(foræld.) om matrikelskat (den egl. matrikel-

skat, okse-, flæskeskat og rytterholdspenge).

Nørreg. Privatr. III. 226. J'Mandix.Det da.
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Kammervæ8en.(1820).89. -skrift, et. tids-

skrift, der udkommer hvert fjerdingaar; fjer-

dingaarsskrift. Qylb.Xn.249. jf. Glahder.

Retskr. Il ogs. alm. Kvartal-: JBaden.FrO.
318. VSO. MO. Sal.'XV.19. -vi«, adv.

(nu næppe br. kvartal-. Leth.(1800). MO.).
i kvartaler; fjerdinga årlig. vAph.(1759). Fra
Collin kunde jeg kvartalsviis modtage
Penge til mit Underhold. HC^nrf.XJ.67.

II
ogs. som adj. kvartalsvis betaling

!

Kvartan, en. [kvBr'ta-'w] {ænyd. d. s.,

æda. quartan(æ) (Rarp.Kr.109.122); fra
mlat. (febris) quartana, afl. af quartus (se

I. Kvartj; om grunden tU betegnelsen se u.

Fjerdedagsfeber; nu næppe br.) d. s. s.

Fjerdedaffsfeber. Moth.Conv.K245. Naar
man om Sommeren faaer Feberen, bliver
det altid til en Qvartan imod Høsten.Ovcrs.
afHolbLevned.82. billedl.: Historien udviser
(at Cato) ved sin Iver . . intet udvirkede, M
uden at bringe Staten, som man siger, af

en qvartan udi en hidsig Feber. Holb.He-
rod.90. sa.Ep.II.306. Kvartaner, en.

[kvBr'ta-nar] flt. -e. {fra ty. quartaner; aft.

af ty. quarta (lat. quarta, fem. af quartus
se I. Kvart^; nu kun om ty. forhold) egl.:

elev i (en højere skoles) fjerde øverste
klasse (VSO.); ogs.: sinke (smst.); nu
kun: elev i klassen quarta (o: 7. skole-

aar før afgangseksamen) i den tyske højere 30

skole. JBaden. FrO. II. 102. Meyer.^ 879.

H.vartan-feber, en. (ænyd. d. s. (JMon-
rad.Selvbiografi.(udg.l888).128); efter mlat.

febris quartana; nu næppe br.) d. s. s.

('Kvartan og) Fjerdedagsfeber. Rolb.DR.
11.509. Med Quartanfeberen har Elskov
en stor hiighed. Tode.V.121. Leth.(1800).
134. VSO.
Kvart-anstryger, en. (mal.) mindre

pensel til maling af døre og andre flader af 40

lign. størrelse (jf. Halvanstrygerj. Haand-
gern.554.

Kvartant, en. [kvBr'tan'cZ] flt. -er. (ty.

quartant; til lat. quartans, præs. part. af
quartare, dele i fire dele, afl. af lat. quar-
tus (se I. Kvartj; nu 1. br.) bog i kvart-
format 07. 1. Kvart 3.2;. LTid.1723.103.
Man har her den Danske Lov, som tilforn

udgiorde en stor Qvartant, i et beqvemt
Bind i S^o. 8mst.1750.222. Rahb.Min.1789. 50

IV.91. Advokaten (bladende i en Qvslt-
Unt). Hrz.XV.155. VSO. Meyer.^879.
Kvart-ark, et. [1.2 1, ^7.1.3.1] (jf.

-blad ; bogtr.) blad (stykke papir) af størrelse

som ^U ark. Bertels.Høysgaard.(1926).77.
Kvartation, en. [kvBrta"Jo-'w] (fra fr.

quartation (eng. quartation"), afl. af quart
(se I. Kvart;; jf. I. Kvart 4, kvartere 2,
Kvartning; kem., foræld.) metode til ad-
skillelse af guld og sølv, bestaaende i 60

at man tilsmelter det sølvholdige guld en vis
mængde sølv (egl. saaledes, at forholdet ml.
guldet og sølvet var 1 : 3) og derefter be-
handler det med salpetersyre („skedevand"),
hvorved sølvet opløses, men guldet bliver til-

bage; ogs. undertiden spec. om behandlingen

med salpetersyre (vAph.Chym.III.4). vAph.
Chym.ni.3. JBaden.FrO. 11.102. Christ.

Kemi.153. .

Kvart-bevæi^else, en. [I.l.i] ^ be-

vægelse i kvarter (jf. -spring, -vis). EB^Rich-
ter.Harmonilære.i over8.1871 ).121. -bind,
et. [1.3] (i Kvarte-. Rahb.Min.1789.1 V.93).

(bogb., biblioteks-spr.) bind i kvartformat.
Ciceronis Levnets Beskrivelse i tvende
Qvart-Bind. LTid.1739.735. Brandes.X.46.
-blad, et. [ 1.2.1,,;7.L3.i] (nunæppebr.) d.s.s.

-ark. 16 Stykker veltegnede Landkorte, i

Skikkelse af et stort Qvart-Blad (skal) der-

hos føyea.LTid.1739.360. vAph.(1759). VSO.
MO. -blods, adj. (dannet efter halvblods;
til 1. Kvart 2.i ell. IL kvart l.i; 1. br.) (en)

brun Mulat-, eller snarere kvartblods Pige.
ORung.Y.94. -bog, en. [L3] (-^ Kvarte-.

Rahb.Min.l789.IV.93). (nu næppe br.) bog

i kvartformat; kvartant. VSO. PalM.IL.
1.68. SvDahl.Ordbog f.Bogsamlere.(1919).64.

-cirkel, en. [Ll.i] J" om opstilling af de

tolv toner i B-tonearterne, saaledes at man
gaar fra en tone til dens kvart, indtil man
kommer tilbage til grundtonen. MusikL.
(1801). 201. HPanumB. III. Musikleksikon.

(1924).340. -del, en. (sj.) fjerdedel; kvart

(1.2). af hverKvartdel^'a/'ei tørklæde) lavede
Drengen to Klanker. Schand.IF.305. (han)
var paa Hat med Halvdelen af Tivoli-

gæsterne og vidste „pikante" Historier
om KvsLrtdelen.MPerminMøller.Jonnas an-
detÆgteskab.(1906).132.
Kvarte, en. se I. Kvart.
Kvartel, en. VSO. se H. Kordel.
Kvarter, et ell. (nu kun jy.) en (jf.:

udi sin Qvarteers Førsthed. IIolb.Bars.Tl.8.

i en Qu&rteers Tid. LTid.l724.808). [kv^r-
'te-V] Høysg.AG.41. (nu kun dial. Korter
olgn. Pflug.DP.620. Ew.(1914).IV.101. Po-
litievennen.1798199.382. Leth.(1800). Feilb.

Brenderup.§49. OrdbS.(Loll.-Faister).— nu
næppe br. m. ty. ell. fr. form Quartier. Prahl.

BJ.23). flt. -er (nu især i bet. 1, 4-6; (tid-

ligere) ogs. undertiden i andre bet., se u. bet.

3.4 samt Bagges.NK.231 ndf. u. bet. ^.1) ell.

d. s. (nu (i rigsspr.) i bet. 2 og 3.1 (uden for
ssgr. som Frikvarterj; tidligere ogs. i andre
bet.: LTid.1741.547. Borrebye.TF.428. Blich.

(1920).XI.159) ell. (nu næppe br.) -e (Slange.

ChrIV.426.871. LTid.1751.357. jf.best.f.
Korterene. Reiser. 11.495). (ænyd. quarteer,
korter, quorter, glda. korteer, sv., no. kvar-
ter; gennem mnt. quarter, ty., fr. quartier,

fra mlat. quartarium, lat. quartarius, fjerde-

delen af et maal, afl. af quartus, fjerde; jf.
Kvader, kvadrere, I. Kvart, Kvartal osv.)

\)om afdeling, del, parti (egl.: fjerde-

delen, J/". Kvarterstykkej af et hele, især:

et omraade,rum olgn. Stænglerne bære,
paa deres Toppe, eenbladede Blomstre
med fem Afdeelinger eller Korterer (0:

kronflige) og ligesaa mange Sædstøvtraade.
vAph.Nath.LV.396. især i flg. spec. anv.:

1.1) (herald.) om (hvert af) felterne i et

firdelt skjold. Det Skiold, han af Key-
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seren blev adlet med, er deelt i fire Qvar-
terer. Reenh.I.216. af (Erik af JPommern)
bleve allerførst de 3 Løver satte udi Vaa-
benets første Qvarteer. Holb.DH.L61?. Det
fjerde Kvarter (i det danske rigsvaaben)

er tværdelt og har foroven en Løve, gaa-
ende over 9 HierteT.JohaSteenstr.SD.??.
FBQrandjean.Heraldik.(1919).73.\,2)(fagl)
kvadratisk stykke bladguld (bogguld),

SaU111.374. 1.3) (^art.) om (hver af) de lo

firkantede afdelinger, hvori en have
deles ved vinkelret krydsende veje (jf.

Blomster-, Lystkvarter^. Moth.K312. hvor
Træer sættes om Qvarteerer i Hauger,
der behøves ikke at være saa vidt Rum
imellem dem. OeconJourn.1757.194. Blich.

(1920).XIV.173. DanmHavebr.91. Havebr
L.^458. 1.4) om del af bygning; dels f om
del af bygningskompleks (jf. bet. 1.5J.

Heele Bygningen er samlet under et 20

gevølbt Tag, og nedenved Jorden ere 6

egne og afdeelte Qvarteerer, udsiirede
med kostlige udhugne BilledeT.LTid.1724.
861. dels (dial.) om mindre rum i et hus
(jf. bet. 4:.2). OrdbS.(fynsk). 1.5) om hver af
åe (egl.: fire) dele, hvori en by (ind)deles;

bydel (jf. Sandfeld.S.^122); dels om de dele,

hvori en by falder efter naturforholdene ell.

efter de derboende hidbyggeres art (jf. Ar-
bejder-, Fattig-, Jødekvarterj[; dels (emb.; 30

m. h. t. kbh. forhold) om matrikelsinddeling

(i Kbh. for tiden 32 kvarterer, der igen deles

i roder), opr. ogs. som grundlag for borger-

væbningsinddeling (jf. Trap.^1.226 og Fjer-
ding 1.2); tidligere ogs. undertiden om fir-
kant ell. kompleks af sammenbyggede
huse (jf. bet. 1.4j. Holb.Jean.III.2. Staden
og Forstæderne, med alle de derudi sig
befindende Gader og Qvarteerer. LTid.
1732.467. Gader og Qvarterer ere her(D:4p
i Helsingør) meere Snoer rette, end i de
fleeste gamle Byer. EPont. Atlas. II. 283.
(Kbh. er) inddeelt i 11 Qvarterer, da de i

saadant et Qvarteer boende Borgere ud-
giøre et saa kaldet Compagnie. /S^am^e.J.

153. i Mørket tage de høie Huse sig lige-

saa aristocratiske ud, som Husene i Bred-
gade og i andre fornemme Qvarterer.
Chievitz.FG.40. der er . . i Jerusalem et

kristent Kvarter, et muhamedansk og et 50

\øå\s)s..Jørg.JF.I.61. som om åe (o: arbej-

derne) var hele Matadorer i Købedygtig-
hed boykottede de . . Kvarterets Hand-
lende. Aw<ZiV^æ.PÆ;.IJjr.5 74.

li
(emb.) i beteg-

nelser for kbh. bydele. Frimands qvarteer.
Cit.l711.(KbhDipl.YIII.185). Sankt Annæ
østre Kvarter. ORung.VS.6. de tre Vold-
kvarterer, Vestervold, Nørrevold og Øster-
vold Kvarter. Trap.*1.226. Klædebo kvar-
ter og Udenbys Klædebo kvarter, se Klæ- 60

debod 2. 1.6) f om landsdel, egn olgn.

(vist kun i flt.). Her staaer nu noget til-

bage, om Krigen at fortælle i de Nordere
Qvartere, nemlig i Skaane og paa Norske
Siden. Slange.ChrIV.1255. sm8t.426.

2) om maal, der er en fjerdedel af et

andet (hoved)maal. 2.1 ) (nu næppe br.) en
fjerdedel af en fjerding (3) smør olgn.; en
halv otting. Moth.K313. VSO. 2.2) i forsk. „
lande navn paa maal for flydende va- mi
rer (jf. u. 1. Kvart 2.2). øll, viin og brænd- ^
viin, udmaalis i Pillow, saavelsom i Kø-
nigsberg udj et maal, som kaidis et Stob,
hvilcket Stob holder 4 quarteer Preutzisk,
som ere lige med halfanden potte Dansk
m&Si\.JJuel.32.jf. SaUXV.20. 2,3) (foræld.)
y* bol; fjerding (6). DL.1—18—1. 2.4)

(nu næppe br.) et antal af 15 snese (300
stk.) hvillinger olgn. fisk (en fjerdedel af et

stort hundrede o: 1200 stk.). Moth.K313.
VSO. 2.5) V4 alen (1); 6 tommer; dels

(nu næppe br.) i forb. som et kvarter af
en alen (Moth.K313. vAph.(1759)); dels

abs. Denne Hvelning er . . behengt med
mange Sølf- og Guld-Lamper, der af ere
nogle 3. Qvarteer midt igiennem. P/?m^.
DP.407. (stokken) holder nock gode syv
Qvarteer (alm.: er omtr. IV* alen lang^.
KomGrønneg.I.316. et got Korteer &a
Jorden. CPBothe.JN.286. deres Sko giør
Dem et halvt Korteer høieTe.Ew.(1914).
11.74. Lerredet er fem Qvarteer bredt.
MO. Byg, der ikke var over Kvarter højt.

Bregend.FT.73(jf. AageEansen.Best.og ubest.

subst.(1927).15). Vejene (skulde i 1562 gø-
res) et sjællandsk Kvarter bredere. Aarb
KbhAmt.1926.40. H spec. (fagl.) anv. som
maaleenhed ved angivelse af hestes højde.

2 gode Heste, 10,2 Kvarter. BerlTid.^Vs
1929.M.20.sp.4. || en tre kvarters karl,
(nu næppe br.) nedsæt, om lille person.
VSO.

3) om fjerdedelen af en vis tid, pe-
riode. 3.1) V4 time; 15 minutter (jf.
Fjerding 6, og u. 1. Kvart 2.2); dels (nu
næppe br.) i forb. som et kvarter af en
time (Moth.K313. Bobinson.I.20. jf. Kvar-
tertimej; dels abs. Dersom man (o: kvin-

derne) kuns spilder et par Korteers Tid
med Læsning, saa kand det jo just være
de samme Korteere, hvorudi Kiødet skulde
skummes. Fiskene saltes. LTid.1751.3o7.
Dagen (deles) i visse Timer, halve Timer
og Qysirterer.Bagges.NK.231. akademisk
kvarter, se akademisk 1. jf. ogs. KNyrop.
OL.1.175.

II
i forb. m. talord, en Barbeer .

.

hvilken udi 5 stive Qvarteer stod og for-

taalte mig om en Mand, som har levet

for over 20000 eller 21000 Aar siden.

Holb.GW.I.l. *jeg et stivt Qvarteer her
Talen eene fører,

| Saa jeg er bleven hæs.
Wess.22. Begge Cheferne er skam opta-

get. Det varer mindst Trekvarter. Chr
Engelst.LD.13. jf.: en Appetit, der hvert
Trekvarter lod hende søge Styrkelse i

Madvarer. Bang.R.5. (nu. 1. br.) i udtr. for
(brøk)dele af et saadant tidsrum: jeg (var)

tilfreds, at I vilde aarlades alle og Hr.
Dommer med; thi jeg skulde expedere
jer alle i et halv QYarteer. Holb.Hex.V.5.
sa. Vgs. V.5. JSneed.II.242(se ndf. sp. 897^*).

*(præsten) ofrer med Pen i Haand Him-
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len halvandet Korteer (d: skriver lidt paa
en præken). FGuldb.II.293. Blich.(1920).

XVlII.91.\\et kvarter over eet (o: 15
minutter over eet; 1^'^). de mange, som .

.

ende deres Maaltid et Korteer eller en
halv Time over I. Balle.P.229. OrdhS.(Fal-
ster). et kvarter til ell. paa eet, (gldgs.)

et kvarter over tolv (12^^). 0ehl.lV.218.
Klokken var heller ikke mere end eet

Qvarteer til Fem. CBernh.XI.124. MO. lo

S&B. D&H. jf. ovf. 8».89(5«»ff-; S. lovede . . at

vilde giøre mig en Velgierning; jeg skulde
komme til ham i Dag Klokken Ti . . Jeg
kom et halv Qvarteer til Elleve, han loa
mig gaae, og kaldte mig Utaknemmelig.
Den PedantI JSneed.II.242. et kvarter i

cW. før ell. (dial.) nær (Feilb.) eet olan.,

o: 45 minutter over 12 (12*^). jeg indtræffer
da paa Kjøbenhavns Banegaard med To-
get et Qvarteer før ni om Aftenen. HCAnd. 20

Breve.11.707. Klokken blev et Kvarter i To.
AKoU.MP.III.356. tre kvarter til ell.

(gldgs.) paa (StoreBededagsaften.(1864).21)
eet, d.s. fra Klokken 3 qvarteer til 7. om
Morgenen, indtil Klokken 8. LTid.l 725.756.

Klokken slog tre Slag, det var Treqvar-
teer til Tolv. Oehl.XX V.98. nu slog Klok-
ken tre Qvarteer til Tolv. HCAnd. V. 73.

D&H. tre kvarter i ell. til halvfjerde
par bukser, (dagl.) spøg. svar paa spørgs- 30

maalet „hvor meget er klokken?" VSO. se ogs.

Klokke sp.645*^. \\ et kvarters tid [alm.

ed kvBrtars (kvadars) 'ti'5], et tidsrum af
ca. 15 minutter. LTid.1724.774. i (0: om) et

Qvarteers Tiid vil Greven have den For-
nøielse at være hos Dem. Tode.S.46. jeg
vilde i Theatret og der var neppe meer
end et Kvarteerstid til, at Forestillingen
skulde begynde.HCAnd.XII.105. EtKvar-
terstid hengaar. Esm.1.88. 3.2) (nu næppe 40

6r. ; j/. M. I. Kvart 2.2j V* dags (tre ti-

mers) arbejde hos tømrere. Moth.K313.
VSO. 3.3) (^, nu næppe br.; jf. bet. 6 samt
Kvarter-glas 2, -slag 3) om (hver af) de

(egl. fire) perioder, hvori vagten paa
et skib er inddelt. Ingen maae forsove
sit Qvarteer, men ved Purringen rejse
ud, og ved Qvarteer-Slagning være paa
'Dsekket.SøkrigsA.(1752).§584. jf. MO. 3.4)

egl. om hver af maanens fire faser (jf. u. I. 50

Kvart 2.2j; nu kun i forb. første og sid-
ste (ell. andetj kvarter, om de to faser,
da maanens fasevinkel er 90° og maanens
højre, henholdsvis venstre halvdel er helt op-
lyst, det mindre Nattens Lius, jeg meener
Maanen . . naar det er udi sin Qvarteers
FøTstheå.Holb.Bars.II.8. Været maae end
være saa roligt, saa svolmer Søen dog mod
Klipperne, ja endog inde i Fiorden, høiere
op, naar det er Fuldmaane og Nymaane, 60

end naar den er i eller nær ved Korterene.
Beiser.11.495. Maanen deles og skiftes i

fire Qvarterer. Thiele.III.91. Maanen var
i første Qvarteer. HCAnd.VIII.266. Hee-
gaard.Astron.75. (præsten) bekendtgjorde
. . alle Maaneskifterne, — naar Nyet blev

tændt, første Kvarter, andet Kvarter, Fuld-
maane osv.AarbKbhAmt.1922.97.

4) {egl. (til bet. 1.4-6^ om del af bygning,
lejr ell. by, hvor soldater indkvarteres) om
opholdssted, bolig olgn. 4.1) (især ^)
opholdssted, der anvises soldater en-
ten paa kaserne ell. hos befolkningen

O"/".
Alarm-, Forfrisknings-, Herre-, Hoved-,

Hvile-, Kantonnements-, Stand-, Vinter-
kvarter;. Pfiug.DP.862. inddele (o: for-

dele) Qv2irteveTne.vAph.(1759). gaae i Qvar-
teer, tage sit Qvarteer. VSO. MilTeknO.
Øvelsen var forbi, og der skulde rykkes i

Kvarter. Rist.J.157. 4.2) (nu især dial.) om
civilpersons opholdssted (hos fremmede)
ell. bolig (især af midlertidig art); logi

(jf. Spisekvarter;, vi har vort gamle qvar-

teer udi Vinkanden; hvor vi gir 2 Skil-

ling for 'Nsitten. Holb.llJ.1.2. Klevenfeld
var hos mig i Aftes, han er heelt forlegen,

fordi han til Mikkelsdag skal flytte af sit

gamle qYa.TteeT.Langebek.Breve.295. Hvor
har du dit Qvarteer? 7-SO. Feilb. billedl.:

*Af slet Qvarteer
|
Man haster meer og

meer,
|
Og hiem ad seer | Til Zions Fryde-

Slot. Brors.297. *Skeer det ey før, da skal

det skee, naar du skal tage
|
Qvarteer i

Helvede hos den ureene Aand.CZi^aw.ZRJi.

5) {udviklet af bet. 4; nu kun arkais.) det

at skaane en fjendes liv (egl. : give ham kvar-

ter (4:)); det at lade en fjende leve, tage ham
til fange; pardon; især i forb. som give
kvarter ell. (nu næppe br., jf.: „I denne
Bet. forekommer det ikke i pi., neppe med
Artikel." F/SO.; m. h. t. fiere personer) kvar-
terer (Slange.Chrl V.587), give pardon ; tage

til fange;bedeomkvarter ell. (nu næppe
br.) om godt kvarter (Slange.Chrl V.

1267), bede om pardon (naade); tage mod
kvarter, give sig til fange (Leth.(1800).

134) olgn. Qvarteer Monsieur! jeg giver
mig paa Naade og Unaade. Holb. Usynl.

111.6. Ah I I Coujoner, I flyer; ikke saa,

ingen Qvarteer, slaa ihiel. Kom Grønneg.
111.186. *Qvarteer for en, som døer af

Kierlighed for LsLnået.Ew.(1914).IL245.
Hrz.D.IL169. MilTeknO. Her var ingen
Mægling eller Udsoning mulig, her gjaldt

det skarpt mod skarpt og ingen Kvarter.
Ipsen.Br.II.43. (spøg.) billedl: jeg skulde
have sat mig ned (ved det dækkede bord)^

og ikke givet en eneste Ret Qvarteer.
Holb.Usynl.1.1. *Jens Larsen kand ey see

et Glas at være tom,
|
Han ingen gir Qvar-

teer, han ingen Polak lider. sa.Skiemt.D7*'.

6) {videre udvikling af bet. 3.3; ^) om
(hvert af) de to (kongens og dronnin-
gens kvarter, se w. Dronning 1, 1. Konge
2.2) ell. tidligere ogs. fire hold (prinsens
og prinsessens kvarter, se u. Prins,

Prinsesse), hvori besætningen paa et

orlogsskib er delt m. h. t. vagt og al in-

denbords gerning; tidligere ogs. om en ind-
deling af kadetter, i hvilken alle klasser

var repræsenteret (OrdbS.). SøLex.(1808).
Folkene entre; ere Under- og Mærseræ-

XI. Rentrykt s/e 1929 57
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erne stillede firkant, entrer hvert Kvarter

Saa sin Side, ellers alle til Luvart. j5ar-

enfl.SømJ.179. (han) mindedes med Fryd
fra sin Kadettid dette Skvulp over Dæk-
ket, naar hans Kvarter, halvnøgne, med
Svabere og Pøse gav Skibet Bad, til alle

Planker var hvide. ORung. VS.16.
Kvarter-, i ssgr. (ogs. Kvarters-, se u.

Kvarter-betjent og Kvarters-vagt; J/". Kvar-
ters-tid u. Kvarter 3.ij. især (hvor intet an-
det ndf. angives) ^ af Kvarter 4.i; foruden
de ndf. paa alfabetisk plads medtagne ssgr.

kan nævnes, til Kvarter 2.5: kvarter-bred,
-høj, -lang, -tyk. -afjs:ivel8e, en. det at

yde soldater kvarter. SaUXV.20. -anvis-
ning^, en. det at anvise soldater kvarter;

især konkr., dels om billet, der anviser en
soldat kvarter, dels (nu især): en af den over-

ordnede intendanturmyndighed udstedt an-
modning til vedk. civile øvrigheder om at

anvise visse anførte kvarterer. VSO. uddele
eller udgive Qvarteeranviisningerne til

Mandskab et. Mil Tekn 0. 223. Tjenesteregi.

201. Hjemmet.l913.463.sp.l. -arrest, en.

militær straf (en slags „simpel arrest"), be-

staaende i, at delinkventen ikke maa forlade

sit kvarter i den tid, straffen varer; kaserne-

arrest. MB.1844.349. LovNr.68Va881.§13.
Scheller.MarO. -betjent, en. [1.5] (for-

æld.) politibetjent, der har opsyn med et en-

kelt kvarter af byen (jf. -kommissær^. VSO.
Kvarters-: JKHøst.Struensee.I.(1824).284.
-billet, en. (jf. -anvisning, -seddelj billet,

der angiver kvarterværtens navn, det antal
soldater, han skal modtage, m. m. SaUXV.20.
-blok, en. {fra eng. quarter-block, til

quarter, kvart ('sp.8.90^^ffj;j/'. -bøjle, -strop)

^ blok, anbragt under raaen uden for raa-
ens midte, men inden for nokken. KuskJens.
Søm.155. -bog;, en. (foræld.) bog, hvori
soldaternes kvarterer optegnedes. VSO. -bro-
der, en. [4.1-2] (nu næppe br.) person, der
deler kvarter (4.1-2) med en anden. Moth.K
812. VSO. -bejle, en. (jf. u. -blok; ^ læ-

sejlsbøjle, anbragt omtr. midtpaa raanokkerne.
Larsen, -chef, en. [6] (foræld.) dels: ka-
det af ældste klasse, der havde et vist tilsyn

med og en vis myndighed over de andre ka-
detter af samme kvarter (vagthold) ; dels om
vagtgørende søofficer i orlogsskib, som paa
vagterne havde de yngre søofficerer under sig

(OrdbS.). Baud.AB.291. ORung.VS.170.
kvartere, v. [kvBr'te'ra] (nu næppe

br. kortere. Moth.K212. jf. u. indkvartere^.
-ede. vbs. -ing (Moth.K313. se ogs. u. bet. 2).

{ænyd. quartere, kortere, sv. kvartera, ty.

quartieren, mlat. quartare ; afl. af Kvarter)
1) t dele, fordele (egl: i fire dele); spec.

til søs: uddele madrationer efter det for-
raad, der haves. Dersom saa skeer, at no-
gen Skipper . . bliver forkortet paa Fæ-
talie, da skal hånd . . qvartere og uddeele
imellem alt Skibsfolket efter Tidens Lej-
lighed. i:)L.4—^—i6. Moth.K312. VSO.
2) (fagl.) fremstille guld ved kvarta-
tion (s. d.). VSO. Meyer.^879. j| især som

vbs. Kvartering, d. s. s. Kvartation. Hin-
nerupJuv.164. OpfB.UII.225. 3) (nu sj.j

lægge (en soldat) i kvarter (4.i); indkvar-
tere, saa snart Krii^sfolket er qvartered
(skal regimentsgevaldigerne) sætte Stang . .

op. ChrVsKrig8rInstr.45. *hvor en Rytter
blev qvarteret,

|
Der sukked Manden,

Qvinden græd. Winth.V.l. Jeg blev qvar-
teret i et Huus, hvor jeg laae i 10 Uger.

10 Dagbog forUndercorporalJ.Foul8en.(1852). 9.

Hkvartereind. Moth.K212. VSO. refl.:

Man fortæller endnu, at samme Konge .

.

qvarterede sig ind i en Mølle. LTid.1742.
329.

K.Tarter-fane, en. (<t/.quartierfahne;
nu næppe br.) d. s. s. -mærke ; ogs. om fa-
ner anbragt paa hver fløj af et geled for
at holde linierne lige. InterimsFelt-Tieneste-
Reglement.[1788].27. MilTeknO. -for-

20 mand, en. betegnelse for den ældste (be-

falingsmand) i et kantonnementskvarter. Bøn-
nelycke.Sp.45. -fri, adj. (nu sj.) fri for at

have indkvartering. vAph.(1759). VSO. -fri-
hed, en. f) [1.5] (jf. -ret; foræld.) en i et

fremmed land boende (fyrstes ell.) gesandts
ret til at fritage sin bolig ell. hele det by-
kvarter, hvori han boede, for at være under-
givet landets jurisdiktion; asylret. Holb.Eelt-
ind.ll.233. Baden.JurO. VSO. Aller.III.

30 646. 2) (jf. -fri; nu sj.) det at være fri for
(at have) indkvartering. vAph.(1759). VSO.
D&H. -g^las, et. ^1, 1) [3.i] (nu næppe
br.) om (time)glas, der løber ud i 15 minut-
ter. VSO. MO. 2) [3.3] 2.1) (nu næppe br.)

om (time)glas, der løber ud i 4 timer. VSO.
2.2) om det tidspunkt, da der slaas 8 glas
og vagten afløses. OrdbS. -godtgørelse,
en. 1) betaling, der ydes en person for at

have haft soldater i kvarter (jf. -penge 1^.

40 Sal.^XV.20. 2) d. s. s. -penge 3. KundgHær.
^^ltl893,^U1894. -gnf, et. se u. III. Guf 2.

-gorende, part. adj. brugt substantivisk,

om befalingsmand, der sendes i forvejen for
at ordne indkvarteringen. Tjenesteregl.139.

Kvartering;, en. se u. kvartere (2).

Kvarter-kommistsær, en. [\.h\(for-

æld.) d. s. s. -betjent. VSO. II. 70. V. Q228.
-mand, en. 1) [I.5] (foræld.) d. s. s. -me-
ster 1. mon disse stakkels Fattige Syge

' D ikke og maa give noget af sin liden Al-
misse til de saa kaldede Qvarteermænd,
som bringer den. Argus. 1771. Nr.25.3. 2)

[3.3, 6] ^ (indtil 1919) betegnelse for den
højeste underofficersgrad i søværnets haand-
værkerkorps (orlogsværftets fabrikafdeling)
(mods. IL Formand 3.3 slutn.). StampeJI.
233. Harboe.MarO.323. AndNx.PE.III.27.
3) [3.3] (sj.) om den person, der om bord i

skibe slaar glas. „Nu er det vist snart
60 Middag," bemærkede han lidt efter. „Kvar-

teermand slaaer otte Slag paa Klokken og
Formiddagsvagten stikker sif Etlar.SB.
74. -mester, en. (ænyd. d. s.) 1) [I.5]

(foræld.) dels om rodemester, oppebørsels-

betjent i et bykvarter (i Kbh.). VSO. dels

om en under fattigvæsenet (i Kbh.) ansat
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person, der havde opsyn med de fattige i et

kvarter. Lov^V9l708.§6. Sal?VlI.801. 2)

[4.1] ^ (om da. forhold indtil 1842) officer

ell. underofficer, der under chefens tilsyn

besørgede forplejningstjenesten (jf. Intendant
samt Generalkvartermester (u. General- 2),

Regimentskvartermester^. Holb. Mel. V. 3.

MilTeknO. Drachm.BK.44. 3) [6] ^ egl:

den ældste dæksunderofficer paa et vagt-

hold; nu dels (foræld.): laveste underofficer

i søværnets matroskorps (svarende til Under-
baadsmand nu); dets: den befalingsmand
ell. menige, der kommanderer i et fartøj (en
skibsbaad). SøkrigsA.(1752).§971. SøLex.
(1808). Harboe.MarO.323. Scheller.MarO.

4) (overf. anv. af bet. 2) betegnelse for funk-
tionær, der ved forsk, hospitaler er forvalte-

rens medhjælper og har med forplejning, be-

klædning og meget andet at gøre. Regulativ
f.Kommune-Ho8pitalet.l863.7. *Den mørke
fevartérmester fulgte os ind

|
i Hospi-

talets Kapel. Drachm. Digte fra Hjemmet.
(udg.l921).48. Skr.Nr.20æVBl892.A2. Pol
Viil917.9. -mærke, et. ^ mærke, der

(under kantonnement) betegner kompagni-,
eskadron-, batteri-, afdelingschefernes og læ-

gernes, dyrlægernes, intendanternes kvarterer.

Tjenesteregl.143.

Kvarterne, en. se Kvaterne.
Kvarteron, en. [kvBrda'ro-'w] flt. -er.

(gennem eng. f q^uarteron, fr. quarteron fra
sp. cuarteron, til sp. cuarto, fjerde (af lat.

qvartus, se I. Kvartj; især fagl.) kvadron.
VSO. Ved hendes Side sidder hendes
Datter . . Hendes noget lysere Ansigts-
farve betegner Qva.rteronen.. BeecherStowe.
OnkelThomas.(over8.1853).451. SaVXV.20.
Kvarter-peng^e, pi. 1) (nu 1. br.) d.s.s.

-godtgørelse 1. VSO. MO. Schand.0.1.36.

2) (nu næppe br.) penge, en privatperson
betaler for at slippe for indkvartering. Holb.
DNB.488. VSO. MO. 3) ^d tillæg til løn-

nen for militærpersoner, der selv skaffer sig

bolig (jf. -godtgørelse 2). Luxd.Dagb.1.64.
ingen maae til nogen Underofficeér eller

Gemeen leie Qvarteer til høiere Pris, end
de ordinaire Qvarteer-Penge beløbe sig
ti\.Stampe.L151. MilTeknO. Plan^yil865.
-ret, en. [l.s] (1. br.) d. s. s. -frihed 1.

D&H. -række, en. [3.i] (ur.) den del af
værket i et repeterur, der frembringer kvar-
terslagene. GFUrsin. Uhre.(1843).127.208.
-san^, en. [6] ^ sang, der synges ved vagt-
afløsningen (for at vække de afløsende). VSO.
OrdbS. -s-betjent, en. se Kvarterbetjent.
-seddel, en. seddel, hvorpaa en soldats
kvarter er angivet (jf. -anvisning, -billet).

vAph.(1759). MO. Aller.III.421. -skifte,
et. [3.4] (astr.) overgangen til maanens fire

hovedfaser; især: maanens indtrædelse i første
og sidste kvarter. Moth.K313. LTid.1754.259.
Hauch.L64. SaUXV.20. -sla;«:, et. 1) [I.5]

(nu næppe br.) slag paa kirkeklokke, der an-
gav, i hvilket kvarter af byen der var ild-

løs. VSO. 2) [3.1] et urs slag, der angiver
kvartererne. Borrebye.TF.178. han hørte

hvert Qvarteerslag, Klokken slog i Kirke-
taarnet. HCAnd.III.187. R0rd.GK.ll8. 3)

[3.8] ^ (nu næppe br.) slag paa skibsklokken

ved vagtafløsning. VSO. f -slagtning:, en.

[3.8] i 07- -slag 3;. Søkrig8A.(1752).§584
(se w. Kvarter 3.8j. -snegl, en. [3.i] (ur.)

snegl i repeterværk, der bestemmer kvarter-

slagenes antal. GFUrsin. Uhre.(1843). 128.
-s-tid, se u. Kvarter 3.i. -strid, en. [I.5I

10 (hist.) i best. f., om den strid, der opstod ml.
Ludvig XIV og pave Innocens XI, fordi
denne vilde ophæve kvarterfriheden (i) for
katolske magters gesandter % Rom. SaUXV.
20. -strop, en. {efter eng. quarter-strop

;

jf. -blok, -bøjle ; nu næppe 6r.) ^ strop paa
raanokken til at hugge en talje i, naar raaen
brugtes til løftning af baade, kanoner ell.

andre svære byrder. Larsen, f -stykke,
et. [1] {jf. ænyd. quarterkartove, -jærnstyk-

20 ke, -slange; egl.: 25-pundig kanon, sml.

Kartove) en slags mindre kanon. Reiser.II.

198. -s-vagt, en. ^ vagt, der holdes skifte-

vis af hvert kvarter (6). Scheller.MarO. Skulle
alle Skibets Kedler benyttes, gaar Maskin-
besætningen i Kvarter-Vagt (altsaa 2
Fyrhoiå). Bardenfl.Søm.lI.174. -syg, adj.

om soldat: som p. gr. af sygdom ikke kan
forrette sin tjeneste og maa blive i sit kvar-
ter, men ikke er saa syg, at han maa ind-

30 lægges paa sygehus. Rist.ER.45. Tjeneste-

regl.75. -tegn, et. ^ (nu næppe br.) tegn,

som foureren ell. kvartermesteren skrev paa
porten (døren) af de huse, hvor mandskab
skulde indkvarteres. vAph.(1764). MilTeknO.

t -time, en. (jf. et kvarter af en time
u. Kvarter 3.1^ d. s. s. Kvarter 3.i. Holb.Ep.
III.427. -vagt, en. se Kvartersvagt.
-vis, adv. især i flg. anv.: t) til Kvarter 1.

Renoveren har i disse 14 Dage kontinu-
40 eret sit Arbejde kvartervis efter gjorte

regulære Inddeling. Cit.1705. (KbhDiplV.
793). VSO. MO. 2) til Kvarter 2.5. ud-
maale Tøjet kvartervis. D&H. 3) til Kvar-
ter 3.1. VSO. S&B. 4) ^ til Kvarter 6.

Bardenfl.Søm.II.185. -viser, en. [3.i] (jf.
Kvartviser; nu 1. br.) urviser, der angiver
kvartererne. VSO. MO. -vært, en. person,

hos hvem en soldat er indkvarteret. Rist.ED.
29. LovL.III.679.

50 Kvartet, en ell.f et (Ew.(1914).VI.
148). [kvBr'tæi] flt. -ter. {ligesom ty. quar-
tett, fr. quartette afital. quartetto; til lat.

quartus, se I. Kvart) 1) J^ tonestykke
for fire sangstemmer ell. for fire in-
strumenter; ogs. om de personer, der
udfører et saadant stykke (jf.Dohhelt-
kvartetj; endvidere undertiden om det sam-
lede strygekorps ell. satsen for strygeinstru-

menterne i orkestret (SaUXV.21). I denne
60 Handling forekomme Et Duett, en Ro-

mance, to Arier og et Quartett. Ew.(1914).
VI.148. MusikL.(1801).201. Ing.EF.V.41.
Blich.(1920).XIL21. MusikL.IL219. Stry-
gekvartetten bestaar i Reglen af to
Violiner, Bratsch os Violoncel. Erstattes
den ene Violin med Klaver, Fløjte ell. et

57^
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andet Instrument, fremkommer henh. Kla-
verkvartet, Fløjtekvartet o. s.y.SaU
XV.21.

II
hertil: Kvartet-musik, -sang, -san-

ger ofl. 2) (metr.) om (hver af) ae (to)

firliniede underafdelinger af en so-
net. Heib.Poet.IX.360. (Surreys) „Sonet"
bestaar . . af tre Kvartetter og en Kuplet,
der ikke ved Rimene er forbundne med
hverandre. Brandes. VIII. 852. Recke. Vers-
lære.163. 10

kvart-fed, adj. [II.2] (fagl.) om ost:

en mager, navnlig kvartfed Ost af Ched-
dartypen. Xa?i^60. 771.755. -fløjte, en.

[1.1.1] J^ (foræld.) fløjte, som stemmer fem
toner højere end den alm. tværfløjte. MusikL.
(1801).202. VSO. IIFanumB.Ill.Musikleksi'
kon.(1924).148. -format, et. [I.3.i] (især

bogtr. ell. biblioteks- spr.). LTid. 1725. 446.

VSO. MO. Sal.'XV.21. -hug, et. [I.l.s]

(fægt.) Huggene kaldes udvendige (Terts- 20

hug) eller indvendige (Kvarthug), efter

som de føres mod Modstanderens udven-
dige eller indvendige Side. Gymn.II.174.
-Inge« en. [1.2] ^ om (hver af) de to lu-

ger, hvori den agterste halvdel af storlugen

undertiden er delt; ogs. om lille luge, der er

udskaaret i en større. Harboe.MarO.262.
Funch.MarO. II.107. -maal, et. (jf. u.

I. Kvart 2.2; nu næppe br.) maal (maale-
kar), der rummer ca. 1 (dansk) pot. et Qvart- 30

Maal Yiin. vAph.(1759). VSO. -major,
en. [I.I.4] {efter fr. quarte major (ell. ma-
jeurej) i i piket olgn. spil: række af fire

paa hinanden følgende kort, af hvilke det

højeste er et es. Moth.F185. vAph.(1759).
VSO. SaVXIX.175. -mil, en. [1.2] (især

^) (ca.) ^U dansk mil; sømil, en knap
KvartmU i sydostlig Retning. 7>racAm.yjr.
361. Kvartmil (kaldes nu Sømil efter

1907). Scheller.MarO.
||

gen. brugt som adj. 40

ell. 1. led af ssgr. *Reis til Ægypten, der
hvor Storke staae

|
Paa qvartmiils Pyra-

mider, ^a^^^er.77.5^8. -minut-glas, et.

[1.2] ^ glas (2.3), der løber ud i 14 sekunder.
VSO. OrdbS.
Kvartning, en. {vel dannet som overs,

af Kvartation; kem., nu næppe br.) d. s. s.

Kvartation. vAph.Chym.III.3. VSO.jf.(m.
sa. bet; efter fr. inquartation^ Indkvart-
ni n g. vAph.Chym.III.3. 50

Kvarto, i forb. i(n) kvarto se u. I.

Kvart 3.1. H.Tarto-, i ssgr. se Kvart-.
Kvart-parade, en. [I.Ls] (fægt.) pa-

rade mod kvarthug, -stød. IdrætsB.II.692.
^post, subst. [I.3.1] (især fagl.) betegnelse

for brevpapir af kvartformat. SaUXVIII.
854. -procent-afgift, en. [1.2] spec.

(emb., jur.) om en afgift (paa ^U^lo), der
svares af auktionsindtægter af varer og løsøre,

i Kbh. ogs. af alle overdragelser af faste ejen- 60

domme og skibe. LovL.ilI.679. Torp. 789.
-procent-skat, en. [1.2] spec. om en
skat (paa V4%;, som (fra 1768 til 1809-13)
var paalignet dels hartkornet, dels alle i fa-
ste ejendomme udlaante kapitaler. VSO. JK
Høst. Struensee. I. (1824). 166. SaUXV.21.

•raa, en. (jf. u. I. Kvart 2.2; ^ benævnelse
for en del af raaen uden for midten, men
inden for raanokken. Funch.Mar 11.107.
Larsen.
Kvarts, en. [kvBrds] fit. (om forsk,

slags ell. (1. br.) stykker) -er ('7iS0.(„bruges
sieldent."). Glahder.Éetskr.). {ligesom sv.

kvarts, eng., fr. quartz osv. fra ty. quarz,
maaske (kæleform) til ty. dial. querk, hty.

zwerg, dværg, sml. no. dial. dverg-nagle,
-smide, -stein, krystal, samt I. Kobolt, Nik-
kel; især mineral^ navn paa et alm. fore-
kommende (især af kiselsyre bestaaende) mi-
neral med udpræget muslet brud, storhaard'
hed og glasglans (jf. Kisel 1). Moth.K398.
vAph.Nath.VI.432. *I Qvartsen rigeligt
Sølvmalmet smiler. Oehl.L.II.229. den saa-
kaldte Feldspath, der sammen med Kvarts
og Glimmer danner Granit. Christ.Kemi.
134. Solopgangens Rødlys ligger nu i al

sin Glans over deres Kroppe og faar Øj-
nene til at funkle frem som Kvarts i

K9.miiesten.Fleuron.HG.29. højre, venstre
kvarts, se II. højre 1.4. højredrejende kvarts,
se højredrejende. Kvarts-, i ssgr. (især
mineral.) fx.(foruden de ndf. nævnte)KvaTts-
aare, -agtig,-art, -blandet, -blanding, -druse,
-flus, -gang, -holdig, -klippe, -klump, -lag,

-leje, -masse, -stykke, -buelampe, en.

(fagl.) d. s. s. -lampe. OpfB.^IV.344. -glas,
et. (fagl.) ren kiselsyre (kvarts ell. sand),
der er sammensmeltet til et amorft, glasag-
tigt stof; kiselglas; ogs. om genstande (rør,

digler, skaale osv.) af dette stof. VareL.^
461. Sal.'XV.22.
Kvart-side, en. 1) [I.I.3] (fægt.) ven-

stre side af modstanderens vaaben (set fra
dennes standpunkt), naar han har vaabnet
i højre haand (jf. indvendig 1 slutn.). Gymn.
11.165. 2) [1.2.1 og 3.i] dels: V* side; dels

(især bogtr.): side (af papir, bog) i kvart-

format. vAph.(1759). Saa satte han sig
ved Bordet, — og paa en Kvartside, han
fandt, føjede han dette Bidrag til Bsig-
hogen.SvLa.AB.m. Harnack samler ..

sin Dom om Kilderne til Jesu Liv i disse
Ord: „Hvad vi ud over de tre første
Evangelier véd om Jesu Liv og Præken,
kan magelig staa paa én Kvartside." PO
Byberg Hansen. Religionshist. Afhandlinger.
(1913).18.

t kvartsi^, adj. {fra ty. quarzig) som
bestaar af ell. indeholder kvarts. VSO.
Kvarts-jord, en. (nu næppe br.) d.s.s.

Kiselgur. Ørst. Overs, afChaptal : Chemien.
(1820).226. -kom, et. lille rundagtig par-
tikel af kvarts. VSO. GForchh.DG.27.
Gnudtzm.Husb.9. -krystal, en. krystal (2),

bestaaende af kvarts. VSO. Bjærgkrystaller
kaldes de klare, farveløse Kvartskrystal-
ler. Uss.AlmGeol.5. -kviksølvlampe,
en. (fagl.) d. s. s. -lampe. Sal? VII. 29.

-kværn, en. (fagl.) d. s. s. -mølle. Bergs.

PS.1I.21. -lampe, en. (fagl.) en slags

buelampe (kviksølvdamplampe), hvis rør er

lavet af kvarts; kvartskviksølvlampe ; kvarts-
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buelampe. OpfB.UVl.166. -iiiolle9 en.

(fagl.) mølle, hvori kvartsstykkerne (i glas-

hytter ell. porcelænsfabrikker) males (jf.
-kværn;. OpfB.UI.338. -porfyr, en. por-

fyrisk bjergart, der i kemisk sammensætning
svarer til granit. U88.AlmGeol.66.
Kvart-sprins:, et. [I.l.i] J" (jf. -be-

vægelse ; /. br.) spring fra en tone til dens
kvart ell. omvendt. VSO.
Kvarts-sand« et. sand, bestaaende af ip

kvartskorn: kiselsand. Brilnnich.M.40. An-
dre8.Klitf97. Frem.DN.300. -sandsten,
en. (nu 1. br.) kiselsandsten. VSO. -skifer,
en. kiselskifer. Larsen, -sten, en. dels:

(natur)sten, der bestaar af kvarts. VSO.
dels (møl.): møllesten af haarde kvartskorn.

LandbO.lII.251. -te^l, et. (fagl.) teglsten,

fremstillet af pulveriseret kvarts (anv. til

udfodring af højovne). 02)fB.UI.378.
Kvart-stres, en. [1.2] ^L om (hver 20

af) de 4 underafdelinger af en kompasstreg.
SaUXIV.377. -streng:, en. ^ (nu gldgs.

ell. dial.) d. s. s. I. Kvart 1.2. VSO. -sted,
et. [1.1.8] (fægt.) stød, der føres mod mod-
standerens indvendige side. vAph.(1759).
VSO. D&H. -takkel, en. (jf. u. I. Kvart
2.2J ^ treskaaren talje, hvis blokke er for-
synede med en hage (anbragt midt paa den
halvdel af raaen, der er ml. masten og nok-
ken). VSO. Funch.MarO.II.107. Bardenfl. 30

Søm.I.106. -ndg^ave, en. [I.3.i] (især bi-

blioteks-spr.) udgave, der er i kvartformat

(jf. I. Kvart 3.2j. Qvartudgaven af Peder
Paars. VSO. MO. Brandes. VIII.85. -vis,
adv. [I.l.i] cT (^- ^''•^ (gaaende) fra en tone
til dens kvart (jf. -bevægelse, -springj.

VSO. Meyer.^575. -viser, en. [1.2.2] (nu
næppe br.) d. s. s. Kvarterviser. vAph.(1764).
VSO.

I. Kvas, et. [kva-'s] tidligere og endnu 40

dial. m. kort vokal (Moth.K393 (kvads, eller
kvas;, qvås. Høysg. AG.138. VSO. MO.
Feilb. SjællBond.lOO). udenflt. (ænyd.qvsLSS
i bet. 1 ; eliten besl. m. Kvast (Kost) ell. egl.

sa. ord som II. Kvas) 1) fællesbetegnelse for
nedfaldne ell. afhuggede toppe og tyn-
dere grene af træer og buske, brugt
som brændsel, til risgærder olgn. (jf. Gærd-
sel 2 slutn.). Sort.PSkan.71. S'maat Qvas og
tørre Grene kan fattige Folk tillades at 50

opsanke i SkoYen.Forordn.^^/d781.§9.*hent
en Dragt af trøsket Qvas. Oehl.A.lOl. Winth.
IV.55. *høit paa Fjeldet

| Gammelt Qvas
og Riis skal brændes. PaZM. 71.^56. *dit
Mod (kan)

\
knækkes i et Nu

|
som Kvas

under ¥oå.Drachm.VS.21. JVJens.Br.2.
Landbo.lU.251. Feilb. Rietz.370(skaansk).
2) (dial.) om toppen af kartoffelplan-
ter. JTusch.342(sdjy.). 3) (nu næppe br.;
maaske hørende til II. Kvasj om noget 60

værdiløst. Moth.K393.
II. Kvas, et ell. (nu næppe br.) en

(VSO.). [kva-'s] (jf.: „Udtales med langt a."
VSO.; tidligere og endnu dial. m. kort vo-
kal : Moth.K393 (kvads, eller kvas). Feilb.

jf. MO. samt: Qvats (oo Pallats). Graah.

PT.L92(8m8t.l92 : Qvadsjj. flt. (nu næppe
br.; jf. „sielden." VSO.). -e (VSO.). (ænyd.
i kvas (Kalk.II.669 u. Kvar;; til III. kvase;
i bet. 1 dog snarest selvstændigt lydord) !)

(1. br.) om den lyd, der fremkommer,
naar noget mases ell. knuses (jf. bet. 2).

Moth.K393. Af og til varslede et dæmpet
Kvas, at jeg havde sat Foden paa en Ka-
kelsxk. Christmas.UT.12. 2) om hvad der
er forvandlet (især: maset, knust) til en
grødlignende masse, fx. (dial.) om søle,
snesjap olgn. (MDL. Feilb.). Gruset eller

Flintkvaset (lad os blive fri for det i

dansk Sprog ildelydende engelske Ord
y,Grit" I) JPedersen-Bjergaard. VortFjerkræ.''
(1919).84. II

i rigsspr. især (kog.) om bær,
af hvilke der er presset saft olgn. Moth.
K393. VSO. Kvaset, som bliver tilbage

(fra berberisgelé) i kan koges med Sukker
til 'bJl2ivmQ\2ÅQ.FrkJ.Sylteb.32. Ligesaa de-
likat (hummer) kan være, ligesaa uappe-
titligt virker Synet deraf . . naar Serve-
ringen sker i selve Daasen; denne er
næppe halv tømt, før Indholdet ligner
Kvas. ZromA.fl".50. ofte i ssgr. som Drue-
(MO.), Kirsebær- (s. d.)\ Æblekvas
(S&B. D&H.). 3) i forb. i kvas, egl.:

knust, maset (jf. bet. 2); i videre anv.: (gaaet,

slaaet) i stykker, itu, i kvag; især i forb.
som gaa, slaa i kvas; ofte billedl. *Naar
denne Bygning (o: legemet) gaaer for os
i Qvads og Staver,

| Én Bygning blir da
af den gamle reist og sat. Graah.PT.I.192.
Maden var grumme daarlig; alting var
kaagt i Qvas, og forsteegt, og forbrændt.
Bahb.Tilsk.1792.756. vi (maa) tage os i

Agt paa Jærnbanen, at de ikke kjører os
i Kvas. Grundtv.Breve.263. *naar Uveirs-
skyen kommer dragende,

|
Naar Vennen

gaaer i Qvas med Stort og Smaat (o: naar
det gaar ham helt ilde), \ Og lider Tab
paa Verden og dens Herlighed. PalM.
(1909). II. 81. Goethe saa . . med stor
Sindsro Napoleon slaa Frederik den An-
dens Rige iKYa.s.Brandes.VI.430. KLars.
PT.52.
Kvas-, i ssgr. (især forst.) af I. Kvas 1,

fx. Kvas-brænde, -bunke, (nu 1. br.:) -hug-
ger (VSO.), -knippe, -samler.

I. Kvase, en. ['kva*sa] (nu kun dial.

Kvasse. Prahl.ST.I.162. PNSkovgaard.B.69.
Feilb. jf. VSO. samt OrdbS.(Skovshoved),
se ogs. u. Fiskekvasej. flt. -r. {jf. nordty.

quase, lybæksk quatseh, pommersk quatze;
vistnok til III. kvase 1, enten m. henblik paa
vandets skvulpen i fartøjets dam ell. m. hen-
blik paa den af de i dammen indespærrede

fisk frembragte lyde, jf. f: „kvaslen . . Er
den l^d, som mange ål giver når de vel-
ter sig.'* Moth. K394) (sejl)far tøj med
dam (1.4) til opbevaring af levende fisk; især
om saadant fartøj, der transporterer fisken

fra fiskepladserne til afsætningsstedet; fi-
ske-, handelskvase. (laksen) bliver her
til Staden overbragt i tvende Compagniet
tilhørende Qvaser, som er de eeneste og
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retteste til denne Fiskeha.ndel.EPont.At-
la8.III.232. Krøyer.II.30. en Mellemting
mellem en Halvdæksbaad og en Kvase.
Drachm.VT.44. Scheller.MarO.

II. kvase, v. {afl. af I. Kvas) i ssg. af-

kvase (8. d.).

III. kvase, V. ['kva'sa] (nu hun dial.

kvasse. Wadsk.Skuepl.274(8e ndf.). MO.
MDL. Feilb.). præs. -er ['kva'sør]; præt.

-ede ell. -te (SMich.BB.S14. GSchutte.B.120.

jf. Moth.K393. FeilbJ;part. -et ell. -t [kva-'sd]

(KMich.MT.151. TomKri8t.(Til8k.l923.n,
65). CFMortens.SV.192. jf. Moth.K393).
{sv. dial.kvasB.; lydord; jf. II. Kvas; sml.

mnt. quas(s)en, quatzen, spise, sluge, ty.

quatschen, klaske, svuppe, vaase, eng. quasn,
knuse, mase) !) (dial.) frembringe en
svagt skvulpende, slubrende lyd, som
naar man gaar i vand, søle, har vand i

støvlerne olgn.; i forb. m. adv. ud, ow væd-
ske: vælde ud. Det qvasser under Fød-
derne i vaadt Føre. MDL. hver Gang
Søren flyttede en Fod, kvasede Vandet
ud af hans med Vadmelsklude forsaalede
Hoseiøåder. Skjoldb.SM.101. Feilb. 2) (jf.

II. Kvas 2-3; dagl.) egl.: trykke, mase
noget, saa at vædskeindholdet olgn. Uber ud;
derefter i al alm.: knuse, mase, slaa itu
olgn. Moth.K393. *falder Du (o: Chr.VI)
da fældes vi tillige, | Og qvadses ved
Dit Fald. Wadsk.Skuepl.274. qvase Slaaen,
for at lave Most deraf. 7/SO. hver af Smaa-
fiskene, som den (o: en søslange) ramte,
blev qvaset eller fik et Knæk, som den
ikke kunde forvinde. BCAnd. VIII. 227.
Det var forfærdeligt at se Bensplinterne
stikke frem af det kvasede Muskelvæv.
BSchmidt.MD.309. Han kvaste Pande-
skallen paa den første. GSchUtte. B. 120.
Vagabonden . . bliver kvast under en
Rangering. TomKrist. ( Tilsk. 1923. II. 65).
Feilb. OrdbS. (Sjæll). 3) (dagl.) blive
knust, maset; især i forb. m. adv. sam-
men: styrte sammen; brase sammen; gaa i

kvag; tidligere ogs.: frembringe en lyd, som
naar noget knuses: brage olgn. (Moth.
K393). (jeg) havde seet Skibe qvase i

Vrag paa Vestjyllands Kyst. HCAnd.VII.
10. den grønne Plantesaft farved Klingen
blodigrød, og de afhugne Stængler kva-
sed under Fødderne som Tyrkekroppe
under E.estehoYe.JPJacJI.18. Marmoret
kvaste sammen med Brag. SMich.HB.314.
(huset) kvasede nu sammen for Brækjern
og Spekhammer. Aakj.(Pol.^yel926.11.sp.4).

Kvase-« i ssgr. især (fisk., ^) af I.

Kvase (jf. dog -maskine), -dam, en.
dam (1.4) i en kvase. Pigvarren (ophænges)
lodret i Kvasedammen, bunden til Dæks-
bjælkerne. Krøyer.II.443. Lundb. -fart,
en. hvilken Rolle (rødspætten) spiller i

Kvasefarten, er bekjendt nok. Krøyer II.

275. SaUXV.29. -ferer, en. Kvaseskip-
pere paa Bornholm kan meddeles Bor-
gerskab som Kvaseførere i Kjøbstæderne
sammesteds. Skr.'^^U1823. -maskine.

en. [ni.2] (fagl.) maskine til blødgøring af
hamp. Bannover.Tekstil.I.lW. -skipper,
en. Skr.^Va823(8e u. -fører;. Krøyer. II.
357. Scheller.MarO.
O kvasi-, i ssgr. ['kva'si-] {fra lat.

quasi, ligesom) som kun tilsyneladende er

det, som 2. led betegner; uægte; foregiven;
pseudo-; især i mer ell. mindre tilfældige

forbindelser (nu ssgr.) som: Miss W. var
10 qvasi givt med en Engellænder, ved Navn

Étone. PABeib.E.74. Krybeskytterne gik
ud i hele Bander, med sværtede Ansig-
ter, og leverede de kongelige og hertu-
gelige Jægere Smaafægtninger; og flere

end een Qvasi-Neger har ved saadanne
Skærmydsler maattet bide i GræssetBlich.
(1920).XVII.178. qvasi Doctor, qvasi Lærd.
J-Baden.J^rO.TrykkefrihedsselskabetsQua-
si-Folkebøger. jPZawnds./S.iiJ.8. dé kvasi-

20 philosophiske Discussioner, der en skønne
Dag blev „alamodiske** i de ældste Klas-
ser. BKaarsb.M.115. man var til Mode
(ved teateropførelsen), som naar man sidder
i et Venteværelse til et Fotografatelier,
og overraskes af den Quasi-Smag der her-
sker saadanne Steder. Vi''anscher.(Tilsk.l927.
1.113). et kvasividenskabeligt foredrag

j

-kontrakt, en. (jur.) om stiltiende løfte

ell. forhold, der kan fortolkes som et saadant;
30 tidligere brugt som fællesbetegnelse for forsk,

forpligtelser af nærmest kontraktmæssig art

(obligationes quasi ex contractu). JBaden.
FrO. Lassen.A0.228. SaUXV.29.

I. Kvask , et. [kvas^] fit. d. s. vbs. til

kvaske. \) (dagl.) til kvsiskel. Man hørte
et dump Kvask bagved Vognen. Aakj.PL.
149. han (rendte) Byrden blindt frem foran
sig, til de begge med et Kvask tørnede
imod noget. JvJens.B.299. Kniven er

40 skarp og gaar straks gennem Huden; idet

den skærer videre, kommer der et Kvask.
Struben er halvt overskaaret. AlbDam.Mel-
lemdetoSøer.(1906).178. han, der troede
det var en Tysker der angreb paa unfair
Vis, slog Underofficeren til Jorden med
et Kvask. AchtonFriis.D0.III.44. 2) (1. br.)

til kvaske 2, i forb. i kvask, d.s.s.i kvas
(se II. Kvas 3J. en Fest, som er gaaet i

Kvask. TomKrist. (PoU/a 1921. 5.sp.2). II.

sokvask, interj. P^vas^] (jf. ty. quatsch;
1. br.) gengivelse af den lyd , som den ved
kvaske betegnede handling frembringer. Med
Fortvivlelsens Kræfter vælter jeg mig ud
af Sengen; QvadskI falder jeg tU Jorden.
Beuter. Landmandsliv. 1. (overs. 1869). 166.

kvaske, v. ['kvasga] -ede. {afl. af III.

kvase; sml. ty. quatschen; dagl, i bet. 1 især

dial.) \) d.8. s. III. kvase i; ogs. : frembringe
en lyd som den, der fremkommer, naar noget

60 forholdsvis blødt (fx. en legemsdel) mases,

trykkes haardt, slynges mod noget olgn. Moth.
K394. Fodsveden (vil) snart indfinde sig

og det endog saa stærk, at den kvadsker
naar man gB.aer. Fruent.(1799).IV.6. VSO.
Man (hev blomsterne) i Hovedet paa hin-

anden, saa det kvaskede efter. Ekstrabl.^h
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1904.1.8p.5. (han) rendte hende op mod
Væggen, saa det kvaskede i hendes lange,
elendige, magre Krop. Bregend. I de lyse

Nætter.(1920).80. OrdhS.(Taasinge). 2) dels:

d. 8. 8. III. kvase 2; dels: slynge, kaste
noget mod noget andet med et klask. Hvad
de fordømte Spaniere havde slæbt sam-
men i den Skude, før den kvaskedes i

Havet, det gjør intet kristent Menneske
sig noget Begreb oml [HKaarsb.]Mislyd og lo

Harmonier.(18S6).142. Fisken var en Helle-
flynder, som var drevet ind heroppe paa
Stranden . . Den var nok bleven Kvasket
af Skruen paa et Dampskib, og Fiskerne
turde ikke lade den gaa til Kjøbenhavn.
Esm.II.lOl. Der styrter Gudebillederne i

de inderste Tabernakler, jeg hører dem
kvaske deres Kroppe med en Vægt af

tusind Centner mod Grunden UFJews./S/c.
90. Betjentene kastede sig ned over ham 20

og kvaskede hans Hovede ned i Brostenene.
LLarsen.Halvmennesker.(1903).178. 3) d. s.8.

III. kvase 3. *lad Rønnen (d: hytten) kva-
ske sammen I Drachm.KW.144. de gamle
Bambusrønner kvasker sammen, bliver til

V\nåébid&nåe.HSeedorf.(NatTid.^V6l929.M.
12.sp.4).

I. K.Tasse, en. se I. Kvase.
II. kvasse, v. se III. kvase.
BLvast, en. [kvase?] ftt. -er ell. (nu kun 30

dial.) -e (Moth.K398. Bagges.NblD.187. MO.
jf. Feilb.). {glda. qwast (lMos.3.7 (Glda
Bib.)), SV., no. kvast, mnt., hty. quast; sa.

ord som I. Kost; jf. Kvist samt u. I. Kvas)
1) om redskab, hvormed noget paasmøres,

paastryges. I.l) (nu kun dial.) om kost
(I.I.2), pensel olgn. kvast . . kaldes en
tiære kost. Moth.K398. (man) lader det
(o: en lud) koge op, men slaaer med en
Qvast derudi, og rører det om, saa at det 40

skummer got. CVarg.Farve-Bog.(1773).22.
Han tager sit Ragetøj . . og aabner lang-
somt for Kniv, Kvast (o: barberkost) og
Sæbe. Skjoldb.A.97. Feilb.

\\ (jf. bet 2) om
selve samlingen af haar olgn. paa kost, pen-
sel. Pensler, som er brugt til Fernis, Lak,
Maling o. 1., sættes i rent, koldt Vand,
saaledes at dette staar helt op over Kva-
sten. IngebMøll.KH.92. 1.2) som forkortelse
for Pudderkvast (jf. Dunkvastj. en gul 50

Pudderdaase med Kvast ogFuåder.PolitiE.
Kosierbl.Viol925.3.sp.l.

2) om hvad der er sammenbundet til et
bundt, en dusk olgn. 2.1) fj/". Suppekvast;
især dial.) om suppeurter olgn., der er bun-
det sammen, for at de ikke skal flyde ud i

suppen under kogningen; (suppe)visk. en
stor Kvast Persille kommes i, naar Sup-
pen er skummet. Const.Kogeb.lOl. Feilb.
2j) om prydelse, bestaaende af etbundt 60

løsthængende (foroven sammenholdte)
fra ad- ell. snorender. Moth.K898. *Mit
beste Skiørt med Guld bebræmmet

| Med
tykke Qvaster, viidt og stort. Biehl.DQ.IY.
99. Fordelen (af husarstøvler er) prydet
med en Olden eller Qvast, af et eller an-

det Slags Metal, efter Uniformen. 6^/co»na-

geren.(1832).86. de skulle gjøre sig Kva-
ster (Chr.VI: trevlerj paa Fligene af de-
res Klæder. 4Mos.l5.38. jf'. : (de skriftkloge

og farisæerne) gøre deres Bederemme brede
og Kvasterne (1819: Sømmene^ paa deres
Klæder store. Matth.23.5(1907). sml. Kaar-
de-. Sabelkvast: De, som ere berettigede
til at holde Jægere, maae dog ei give
disse Qvast i Hirschfængeren eller Side-
geværet, eller Fiedre i Hatten. Fl.^ynl835.
§2. (han) bryster . . sig af . . en Guld-
qvast i KsLSnden. Birckner.1.16 6. 2.3) om
bundt, dusk af andre ting, ell. om hvad der
ligner en kvast (2.2). dend opstaaende Qvast
af Paafugle Fædre, som stoed i Forstaunen
af de Svenske Baader (d: paa et vaaben-
skjold). LTid.1724.310. (sit) Skjæg havde
han ladet rage af under Hagen og voxe
ud i to fra Underkjæven nedhængende
Kvaster for saaledes at frembringe ægte
„whiskers**. Schand.F.214. længere borte
viftede der talløse Kvaster af friske Ba-
nanblade. JMrg.OpfylderJorden ! (1 910).26.

Il
om dyrs hale; især (jæg.) om rævens hale,

dusk (se Dusk slutn.). OrdbS. Kostaldens
Dør . . stod aaben; Thomas kunde fra sit

Værelse se en Hale kvast af og til be-
væge sig langsomt og besindigt til begge
Sider. Schand.TF.II.380.\\ {maaske omdan-
nelse af ty. quatze; garv., sj.) den bagerste

del af (heste)hud (med halen). YareL.^314.

3) (bot.) midtpunktflyende blomster-
stand (blomsterstand med stilkede blomster,

hvis midterste blomst springer først ud, og
under hvilken der fremkommer to (ell. flere)

grene, som hver igen ender med en blomst og
udskyder nye grene (jf. Gaffel-, Skærm-
kvast^^; tidligere o^s. 5. s. s. Halvskærm 1

(jf. I. Kost 2.2;. Moth.K398. Træearter.

(1799).335. Hyldens Blomster sidde i en
Qvast. VSO. Bostr.Flora.1.425.

4) (vulg.) om hovedet, ansigtet Han
stod ret op og ned og så ud, som om han
havde kastet sig selv op. „Du er bleg i

Kvasten," sagde Ibald i Forbigangen. Tom
KristLA.26.

5) {efter nt. quast, holl. kwast i sa. bet;
vist udviklet af bet. l.i; m. h. t. bet.-udviklin-

gen sml. ty. pinsel, pensel, fæ, fjols) brugt
som nedsæt. personbetegnelse : nar, taabe,
vindbøjtel olgn. 5.1) (nu kun dial.) i selv-

stændig anv. *mangen Qvast, |
Hvis hele

Væsen overflødigt eT.Bagges.1.10. VSO.
' ^ynsk). OrdbS (fynsk). 5.2) i forb. Kuns
vast, se Hans 1.3.

K-Tast-binder, en. (nu næppe br.)

person, der fremstiller kvaste (1-2). VSO.
-blomstret, adj. (bot;jf. -formet). D&H.
t kvaste, v. {afi. a/" Kvast; ,;/. nt quå-

sten, prygle med en gren olgn.; sml. I. ko-
ste) 1) „Er at besmøre med en tiære-

i'l

kost." Moth.K398. 2) i forb. kvaste af,
gennemprygle ; mørbanke. VSO.
KTasie-frynse, en. (1. br.) frynse, be-

staaende af en række kvaster (2.2). (træk-
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gardiner) afsluttes med enten Blonder el-

ler Kvastefrynser. VortHjJV2.111. -hne,
en. se Kvasthue. -stavle, en. (soldater)-

støvle med kvaster. Bist.S.65.

kvastet, adj.[^kv3Lså9t] {afl. af Kv&st;
især CO) som er forsynet, prydet med
kvaster, ell.som ligner en kvast (2.2-3).

*0g som han talte, da drev han sit Spyd
mod den qvastede, stærke

|
Aigis. WilstJl.

XXI.V.400. Birkens kvastede Ris. Bogan.
11.51. Fyrrens kvastede Toppe saae ud
som skinnende Fjerbuske. -6aMd.JiS.16. En
smuk, ung Plag . . Halen syner maaske
endnu lidt tynd og kvastet; men Manken
bølger. Fleuron.STH.llL
kvast-formet, adj. (hot.) i forb. kvast-

formet (blomster)stand, d. s. s. Kvast 3.

Warm.Bot.578. -tngii, en. '^ især i flt.,

om en australsk slægt af honmngfugle, An-
thochaera (af hvilken nogle arter har en nø-
?en hudlap paa hver side af struben). Sal.

.888. -hue, en. (1. br. Kvaste-. Næstved
Avis.^^/alOOT.l.sp.l). hue, i hvis top der er

fastgjort en kvast (2.2). (en) gammel Herre
med Slobrok og Kvasthue. ^er^s^e^if.ZJ^.

82. (en islænderinde) i grønstrikket Kvast-
hue. Fleuron.STH.128.
kvat, præt. til kvætte (s. d.).

H-vaterne, en. [kva'tBrna] ('f Kvatern.
Leth.(1800). t Kvarterne. 'Tode.SJ.1.13). flt.

-r. {ty., fr. quaterne; fra lat. quaterni (-us),

fire ad gangen, fire paa een gang, til qua-
tuor, fire) 1) i tallotteriet: en kombina-
tion af fire besatte tal (sml. Ambe,
Terne, Kvinej. uagtet mine egne Forma-
ninger . . har jeg dog sat i Tal-Lotteriet,
ja, det, som meere er, end og gaaet ind
paa Terner og Qvaterner. Argus.l771.Nr.
22.1. hun gjennemløber sin Seddel, sam-
menligner den med de udtrukne Num-
mere og finder, at hun har vundet en
K.-7^iQrnQ.PAHeib.VS.30.H:eib.Poet.IX.375.
CBernh.VI.151. „skal Lotteriet trækkes i

Aften? . . Hvem kan dog have Fornøjelse
af det?" — „Det kan saamænd jeg . . Jeg
tog en Kvaterne i Gslslt.'' Bergs.PS.V.222.
SaUXV.1058. billedl: Mandens Fred . .

bliver mere og mere Uvished underkastet,
ligesom han tager en heel Terne, Qua-
terne eller Quine af Hustruer. Tode.V.45.

2) (f(^9l') l<^ff paa fire ark, stukne ind i

hinanden og forsynet med samme arksignatur.
Meyer.^476. Sv Dahl. Ordbog f. Bogsamlere.
(1919).64. 3) (nu næppe br.) terningkast,
hvorved der kommer to firer op. Leth.
(1800). VSO.
Kvede, en. se I. Kvæde.
L Kveg, et. se III. Kvæge.
II. H.veg, et. se I. Kvæg.
III. kveg, adj. se III. kvik.
Kveg-, i ssgr. se Kvik-.
Kvege, kvege, kvegelig, kveg-

ne ofl., se Kvæge, kvæge osv.

Kvejl, en ell. (sj.) et. [kvai'f| fit. d. s.

ell. -er (Larsen), (fra eng. (dial.) quile, sa.
ord som eng. coil; jf. kvejle) ^ tovstabel.

dannet ved, at tovet er skudt op i bugter,

den ene oven paa den anden. Qvail. En vul-
gair Benævnelse paa en Bugt Tougværk.
Harboe.MarO.479. 4 „Kvejl" eller Tov-
længder tjæret Manillareb. Højesteretstid.

1919.101. han (fandt) sig selv paa Hovedet
i et mægtigt Kvejl af Tovværk. iV^a^Tid.

V^1927.Sønd.l9.sp.2. jf.: Pilkesnører og en
Kvejl Fangeline paa tyve Favne. C/in»<ma«.

10 SvendSpejder.(1911).59.\Lwe^\e,v. ['kvaila]

(1. br. køjle, se ndf.) -ede. {fra eng. coil,

(dial.) quile; i/. Kvejl) ^ i forb. kveile
op, rulle, skyde (tov) op i en kvejl. Scheller.

MarO. En Mand gaar ud paa luv Side af

Klyverbommen og begynder ved Skødet
at tage Sejsingen af. Denne kvejles op,
efterhaanden som den tages af Sejlet. ^wsfc
Jens.Søm.246. jf. : Tougyærket bliver . . or-

dentligen op k ø i 1 e t. Federspiel.MineHæn-
20 delser.(1841).99. Ikke en uopkvajlet Sej-

sing paa Røjlraaen undgik (styrmandens
blik). KnudAnd.H.45.
Kvek-, i ssgr. se Kvik-.
Kveker, en. se I. Kvæker.
kvekke, v. se II. kvikke.
kveile, V. se kvæle.
K-veller, en. se Kvæller.
kvem, adj. [kvæm'] (^Zda.quem, quæm,

fsv. kvæmber, no. kvæm, let at komme til,

30 nem, rask, oldn. kvæmr (i forb. vera e-m
kvæmt, være tilladt til. tilraadeligt for en
at komme), isl. kvæmr (i forb. eiga kvæmt,
have lov til at komme); egl. sa. ord som 2.

led i bekvem og oeng. cweme, passende;

jf. ukvem. Ukvemsord; hos sprogrensere)

d. s. s. bekvem (2). kvem . . kaldes det
som er dygtigt og got til noget, og god
for det, det skal bruges til. Moth.K401.
det . . var nok saa kvemt (orig.(1840).

^102: bekvemtj at holde Ridderspil ved
Telte paa aaben Mark som mellem til-

røgede Huse. LCMuller.Danm.Hist.IIL(2.
udg.,v.JTang.l870).279. I det Øjemed at

aabne en kvæm Adgang til de udskiftede
Jorder grundlagde Greven mange gode
Yeie.Sech.D.L702. I. f Kvemme, en
(vAph.Chym.IL564. TBruun.S.14. VSO.)
ell. et (se u. bet. 2). {afi. af kvem) 1) det

at være egnet ell. tilbøjelig til noget; egnet-
50 hed; tilbøjelighed; disposition (jf. Be-
kvemhed 2). Mangel paa Qvemme hos
Metallerne til at forene sig med de Ma-
terier, som indeholde dem sméiteåe.vAph.
Chym.II.353. ved at forene det meste skee
kan, af alle disse Fordele . . skal det Barn,
som de skal avle, og have mere Qvemme
til en stærk og haardfør Natur, sa.^0.8.

2) hygge, behagelighed olgn. (jf. Be-
kvemhed S). *Ei heiler skal Emma paa

60 Qvemmets Mag | Sig hvile paa bløde
Leie. TBruun.IU.391. *Verten elskte Roe-
lighed og Q,vQmme.sa.MF.163. *Gods, Hæ-
der, Hiemstavn, hvert et Livets Qvem-
me;—

|
Landflygtighed, Trang, Ringhed,

alskens Savn . . |
det er hvad jeg maa

vælge mellem, sa. ErikGlipping. (1816). 36.
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II. kveiume, v. ['kvæma] -ede ell. -te

(Mofh.KdOl). ^Ida. qwemme, quæmme,
æda.q^wæmæ (Harp.Kr.105.181), fsv. qvama;
afl. af kvem ; sml. oldn. koma, være velkom-
men, tilpas, tjenlig, behagelig (især i forb.

m. adv. vel), samt bekvemme; nu kun (sj.)

hos sprogrensere) 1) d. s. s. bekvemme 1.

1.1) d. s. 8. bekvemme l.i. man skulde for-

gæves forsøge at klare disse Slags Væd-
sker ved Siening, hvis de ikke først vare lO

behørigen qyemmede dertil . . Man qvem-
mer disse blags Vædsker til Sieningen,
ved at stivne og samle de slægtfremmede
J)ele.vAph.ChymJIL296. smst.IIMO. 1.2)

d. 8. s. bekvemme!.2. *En Timon selv maae
her sin Surhed glemme, | Og stumme
Caloyer (o : en græsk munk) til Frydesang
sig qvemme. Steners.0de.52. *råderne vil

kvemme sig | til eftergivenhed. [Weil-
hach].KristiernIL(1874)142. 2) d. s. s. be- 20

kvemme 2. kand det vel kvemme sig på
en hToWvi^såkg. Moth.K401. detkvemmer
sig vel, ilde. smst. kTemmelig^, adj.

['kvæmali] adv. -t ell. d. s. ell. (f) -en (Moth.
K402). (glda. qvæm(m)elig, qvemmelig,
æda. qwæmlik; maaske laant fra mnt., jf.
mnt. quemlicheit; til kvem; y/". bekvemme-
lig; kun hos enkelte sprogrensere) 1) d.s.s.he-
kvem 2 (jf. kvem). Moth.K402. vAph.(1772).
III. *hin kvemmelige Lov (o : jyske lov; jf. 30

JyLov.Fort.). Grundtv.PS.III.215. I Vis-
by havde de en kvæmmelig vinterhavn.
Barfod.DH.1.287. (konklavet) maatte sam-
les der . . hvor (kardinalerne) fandt det
kvæmmeligst. FrNiels.B.1.30. 2) d. s. s. be-
kvem 3. (han) løste sin Kappe af, som
for at gjøre sig det mere kvemmelig.
JTang.Fædrelandshist.(1869).22. f kTem-
soin, adj.{tilkvem) passende, gunstig
(for). De (o: forsk, egenskaber hos visse ^
syrer) ere meget qvemsomme for deres
Mening der antage Bechers tre Jordarter
er Grundvesener som Metallernes Blive-
dele. vAph.Chym.1.594.
Kvendel, en. se Kvandel.
kvenne, v. se II. kvinde.
Kvent, et. se II. Kvint.
kverle, v. se II. kvirie.
Kvetsure, en. se Kvætsure.
K-Tidder, en (Rahb.PoetF.II.185. Staf- 50

feldt.96. VSO. S&B. jf: „en. (og et.)« MO.
SaabyJ) ell. (nu hyppigst) et. ['kvid'ar]
(undertiden skrevet Kvidr. Rørd.Fugleviser.
(1924).6. Jørg.JF.1.28). {ænyd. d. s. (i ssg.

fuglekvidder;, sv. kvitter, no. kvitter, kvid-
der; til kvidre) 1) til kvidre 1: det at
kvidre ell. de herved frembragte lyde; (nu
alm.:) kvidren. Moth.K404. *(fuglen) dig
. .

I

Tit vil gienkaldemed sin Qvidder
|

. .

ForåumstiåeT. Bahb.PoetF.II.185. *Natten 60

. . sortindsløret sidder,
| Og lytter taus

til Nattergalens Qviåderl Oehl. XIX. 167.
*Fuglenes venlige Qvidder. smst.155. *Her
er en Piben 1 her er en Qvidder 1

| Hvor
mangen Fugl her i Bure sidder. Winth.
11.152. den flirende Kvidder af Lærker.

SMich.Æb.80. Kvidret af de mange Smaa-
iug\e.Font.Nattevagt.(1894).S8. jf: Er der
nogen Sinde skabt saa barnlige Toner som
i Morgenkvidret: „Nu titte til hinan-
den —"? Bønning.(Ing.Digte.(1919). 134).
2) overf. 2.1) (1. br.) til kvidre 3, fx. om
flere personers (samtidige) snakken. Man
hører fra Legepladsen et mægtigt Kvid-
der af Drengestemmer.J'ikra/7nw«./SL/.7.Folk
. . lejrer sig under munter Kvidder i dette
Smule Grønne. DagNyh.^y4l922.5.8p.3. 2.2)

(dagl.) i forb. som ikke f orstaa, sige
et kvidder, ikke forstaa, sige den mindste
smule (et „muk"). Jeg har siddet her i

Dag og set og hørt det altsammen, men
jeg forstaar ikke et Kvidder af det. CEw.
ÆlII.58. Han kunde saa at sige ikke et

Kvidder Engelsk. KLars.HPE.150. jeg be-
greb . . ikke et Kvidderl Wied.L0.270.
„Hvad har Frøken H. sagt om mig?" ..

„Om Dem? Paa Ære, ikke et levende
Kvidder — som de siger paa Køben-
havnsk." KLars.Ix.209. Kvidderi, et.

[kviaa'ri-'] {af,, af Kvidder ell. kvidre; sj.)

det at kvidre (1); kvidder (1). Qvidderiet
af Fugle er forbi. HCAnd.IX.229. Kvid-
der-lærke, en. se Kvidrelærke.

I. Kvide, en. ['kvi-aa] flt. (sj. uden for
bet. S,jf VSO. („sieldent"), MO. („ud. pL");
-r (Thaar.ES.186. FGuldb.PD.122. Grundtv.
PS.VIL79. se ogs.u. bet. S), {glda. qwidh(e),
fsv. kvi})a, no. kvide, oldn. kvida, kvi3i,
kvlQr; til II. kvide) 1) (nu kun højtid, (især
poet), arkais. ell. spøg., sml. JBaden.Gram.
58, VSO., MO.) bekymring; ængstelse;
sorg; trængsel; nød; vaande (jf. El-
skovs-, Hjertekvide;. *Hør I det, min
skønne Jomfru:

| I bær der ikke for
Kvidel

I
I skal æde med mig af Fad

|
og

sove ved min Side. DFU.nr.1.11. *Angest
skal avle en varende Glæde,

|
Qvide skal

vinde sin Tot udaf Teen. Kingo.266. *0m
Danemarks Kvide der lød en Sang,

|
Saa

sørgelig. Grundtv.PS.VI.234. Hvo der har
prøvet, i stor Kvide og Besvær pludselig
at vende sig derhen (o : til gud), ved, hvor-
ledes det kan virke. Goldschm.VII.422.
*Jeg sidder hvileløs og stirrer ud

|
i dette

Mulm, som stakket fjæler over I al Livets
Kvide. Stuck.S.22. trods Foraar og Pavens
Velsignelse vedblev den aandelige Kvide.
Jørg.Liv. V.45. Rasmus sidder ved Bordet
tilhøjre syg af Kærlighed. Af og til støn-
ner han sin Kvide ud i et overmenneske-
ligt dybt ^Vik.Wied.K.ll. til min kvide
olgn., til sorg, besvær for mig. *Hvad var
da Mandens Synd, hvorfor hånd, sig til

Qvide,
I
Saa dybt udi saa suurt et Æble

m2i2itte\iide?LThura.(Falst.Ovid.a5v).'Kong
Olav . . døde til mangen Mands Kvide,
sytten Aar gammel. Grundtv .Snorre. III.
216. Hrz.SvD.119.

\\ ofte i forb. m. ord af
lign. bet. *Min Fader hånd blev død i Sor-
rig, Nød og Qvide. BeynikeFosz.(1747).167.
*Kast al din Sorg og Kvide j Paa ham
(o: gud) taalmodelig! Grundtv.SS.III.102.
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*Gjennem Borgen, i sin Qval og Qvide I

Vandred Psyche med betynget Fod. PalM.
11.55. AErslev.GamleHi8torier.(1895).80. 2)

t om sygdom, svækkelse. *Sprinkler,
Svindsoot, Kreft og anden smitsom Qvide.
LThura. Overs, afHugo : Sjælens GudeligeAt-
traa.(1738).239. 3) (bornh.) i flt: besvær;
kvaler; mas. Kiv og Kvider finde flit-

tige Hænder, som indskrive dem i de der-
til indrettede Protokoler forEfterverdenen.
Bornh.Samlinger.XYII.(1926).22. De kon-

felige Kommissarier (færdedes) paa Born-
olm for at undersøge adskillige Forhold

paa Landet, og de gav Jens Kofoed nogle
Kvider. smsf. ^5. II. kvide, v. ['kviQa]
-ede. {glda. quidhe, sv. kvida, oldn. kviQa,
oeng. cwi9an, osax. quithian; besl. m. oldn.

kveina, klage, oeng. cwanian, got. qainon,
græde, sørge, jf. kvinke; sml. I. Kvide samt
II. kvie ; nu kun arkais. (især som efterlig-

ning af folkevise-spr.), jf.: „foræld., men
endnu meget alm. hos Landalm., samt
undert. hos nyere Digtere." ievm.) være
bedrøvet, bekymret; sørge; klage. *hver
Sinde han til sin Moder saa, | saa saare
da monde hun kvide. DFU.nr.6.9. *Lad
Andre qvide, om de vil,

|
For Store og

for Slemme. Winth.1.103. *Ulvene flygter
for Stik og Skud, | Saa saare monne de
kvide. Bøgh.D.I.109. *vi (o: bølgerne) drage
hende nederlig til Havsens Bund,

|
dér

aldrig skinner Sol eller Måne,
|
så såre

vil hun kvide den Svsine. £laum.AH.155.
den gamle hebraiske Kval begynder at
kære og kvide i den vældige Vulgata's
Latin -Jeremias' Røst gennem Hierony-
mus' BasvLneT.Jørg.JF.II.174. det kvider
om Natten som smaa Børns hjælpeløse
Klynk. A Winding. Vag.102. \\ m. person-obj.:
gøre bedrøvet, det kvider mig at ieg fik
det så sildig at vide. Moth.KéOé.

III. kvide, V. se II. kvie.
kvide-, i ssgr. af I. Kvide 1. -be-

stpændt, part. adj. (sj.;jf. -fuldj. *Veerne
ikke

I
udholde, kvidebespændt, kan den

fødende Kvinde.P^jF't6i^cr.Overs.afSophok-
les.I.(1821).18. -fald, adj. (nu kun ar-
kais.) fuld af sorg, lidelser; sorgfuld; kval-

fuld. (HMogens.). *din (o: Jesu) qvidefulde
Død,

I
Helveds Zepter sønderbrød. T/iaar.

ES. 277. Madelung. IDyreham. (1 921). 53.

kvidelig:, «^i- (til I. Kvide; sj.) sørge-
lig; jammerlig. *Han ligger nu sluttet
dybt under Jord, | Imellem Padder og
Slanger;

|
Skiøn Thore hørte ei ringeste

Ord,
I
Hvor quidelig det ham ganger.

TBruun.ST.75. kvide-riff, adj. (sj.; jf.
-fuld;. *Skrig nu med kviderig Klang 1

NMøll.Pers.56.
Kvidr, et. se Kvidder.
kvidre, v. ["kviåra] -ede. i;6s.

J/".
Kvid-

der, Kvidderi. {ænyd.d.s. (Kalk.I1.672a^\
DaViser.), sv. kvitra, fsv. qvitra, no. kvitre;
lydord; tilsvarende dannelser er II. kvitte,
eng. twitter, ty. zwitschern)

1) om sangfugle: synge; nu især om de

af visse smaafugle som spurve og svaler

frembragte lyde, der ikke har karakteren af
egentlig (udviklet) sang. *Alt hvad som
qvidred nys, da stod med knytted Tunge,

|

Hver Lerke, Nattegal blev tsius. Eolb.Me-
tam.16. *Hvor Sangersken bygger

| Og
quiddrende røber sin Rede. Ew. (1914).
111.88. *(spurven) qviddrede, og kaldte
paa sin Mage. Oehl.SII.13. *0g aldrig har

10 jeg hørt det før,
| Og heller aldrig siden,

|

Hvor mindelig for Ladedør
|
Kan kvidre

Finke liden. Grundtv.PS.1 V.5. *Den som-
merglade Lærke,

|
Hun qviddrer høit i

Luft. Winth.1.160. *Under Taget Svaler
kvid're. HCAnd.X.528. Stæren fløiter, og
Stillidsen kvidrer.^o^aw.72.5. || m. indholds-

obj. *Snart vil Gurre -Svalen
|
Qviddre

Morgensang. ^ei6.Poe^.IJ.548. *Hver Af-
ten, naar han kom hjem fra Skolen,

|
den

20 (o: en spurv) kvidred sin Tak til ham i

Solen.Kaalund.224. || i sammenligninger (jf.
bet. S), kviddre kan han, som en Lærke.
Ing.LB. 1.100. Blich.(1920).XX.222. Da-
merne . . kvidrede som Spurve. Schand.
IF.201.

2) (nu næppe br.) om græshoppe: pibe;

synge. Græshoppen skaffede ham ej mer
Tidsfordriv med sin Kvidren i Kløver-
marken. PMøll.1.263. *(de gamle søfolk)

30 talede tyst med hverandre,
|
Aldrende

Græshopper lig, der qviddre med rustede
Stemmer. Hrz.D.1.82.

3) (ofte nedsæt, ell. spøg.) overf. anv. af
bet. 1, om menneskers sang ell. tale, der min-
der om fugles kvidren. 3.l) om fordrings-
løs, simpel, ukunstlet syngen ell. dig-
ten. *De (o: en ung pige) har vel qviddret
mangen Gang | Paa denne gamle Elskovs-
Sang. Wadsk.40. tidligere havde (Schan-

40 dorph) kvidret i ømme Toner og øst af

Sprogets mest poetiske Ordforraad.i^sen.
LP.56. (den) danske Lyrik med alle dens
mange Tonearter, lige ned til den for-

dringsløse Kvidren i Krattet. JohsSteenstr.

CJ.88.
il
m. indholds-obj. *(han) hvis Næb

|

Qviddrede sin Jordemoder |
Een af Spro-

gets beste Oder | i sit allerførste Flæb.
Bagges.II.120. Tæppet gled op og Frk.
Lilly svævede ind med smaa sippede Fjed,

50 trippede helt ned til Rampen og kvidrede
en af sine dristige Sange. Tandr.B.28.

||

ordspr. som de gamle sjunge, saa
kvidre de un^e, se u. IL gammel 1.6.

jf: de unge (digtere) kvidrer de Gamle
efter. Schand.TF.lI.163. 3.2) om tale, snak-

ken, pludren, søger til spaa-qvinderne, og
til tegns-udleggerne , dem, som qvidre
(1871: hviske^, og dem, som mumle. Es.

8.19(Chr.VI). Hun qvidrer saalænge, til

60 han lader sig fange. VSO. Hvad skrive-

kunsten er i forhold til primitive male-
rier, det er sprogets kunst til urtidens
kvidren. Jesp.SprU.152. Der er et Skær
af Lykke over disse Breve til Hjemmet i

Danmark; de kvidrer af Mod og Tro og
Glæde vedLivet PoUyiil927.6.sp.3. „har

|J
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én nu set Mage til Guds Engell" udbrød
han og gav sig til at kvidre løs over
Barnet. AndNx. PE. III. 177, en fransk
Dame . . kvidrede op paa en meget
livlig og animeret lA2i2iåQ. Leop.FL.IIA6.
AndNx.FE.III.77. \\ m. indholds-ohj. Han
qvidrer hende noget for. VSO. en ener-

gisk midaldrende Dame . . førte mig til-

bage i Dagligstuen, hvor hun triumfe-

rende kvidrede ud til alle Kanter: ,,Her

er han, her har jeg h&ml'' Rørd.TB.259.
„Sig nu Goddag, søde Hertha 1" kvidrede
hun moderligt. ThBarfod.JuliPræstegaar-
den.{1920).5é.

4) CO (1. hr.) overf. anv. af bet. 1, om lyd,

der stammer fra ting. Han drejede lang-

somt Proppen af Krukkens Hals, saa Kor-
ken kviddrede mod Glasset. ThøgLars.T.
36. hjemme gaar de i Frost og Sneen
kvidrer under deres Fødder. JJiirg.Den
store og den lilleFlod.(1913).103. jf. (m. ind-

holds-obj.): En fjendtlig Maskinkanon kvi-

drede en Vuggesang for mig.Rørd.SF.173.
KTldre-lærke, en. [1] (ogs. Kvidder-;.

(poet; 1. hr.) kvidrende lærke. *Da hørtes
Gøge -Kuk, da sang den Qvidre-Lerke.
BeynikeFosz.(1747).17. \\ overf (jf.kvidieS).
*Der staaer hans Datter. De snart vil

mærke,
|
At det er en fix lille Qvidder-

lærke. Winih.II.165. Kvidrer, en. (poet.;

1. hr.) kvidrende fugl. *Kan Du vel faae
den svage Qviddrer kiær,

| Der vover
Lundens Taushed at z.i\)iydQ? Bahh. Poet
F.11.156. Det var ikke just nogen Nat-
tergal — ikke den udfoldede, svulmende
Elskovs Sanger — men der er ogsaa andre
sødQ^y'idiQie.KGBrøndst.FædrenesSynd—

.

(1895).65. *Kvidrer med den svale Røst
(o: lærken)

\
er du vendt tilhsLgel Holstein.

Den qrønneMark.(1925).107.
I. Kvie, en. ['kvKJal (^ Kvige. Bolh.

Paars.114 (oo Luge)), fit. -r. {ænyd. qwie,
queye, qweghe, sv. kviga, no. kvi(g)e, oldn»

kviga; jf. oldn. kvigr, ung stud; maaske
hesl. m. Ko) betegnelse for det unge hun-
dyr af tamkvæget (tamoksen) fra en al-

der af eet ell. (nogle steder) et halvt aar og
indtil efter første ell. anden kælvning, en tre
Aar gammel Kvie. lMos.15.9. Holb.JE.II.
466. *Kvien staar i Græsset over Knæ.
PMøll.1.97. Naar Kviekalven var et halvt
Aar gammel, kaldtes den „Kvie** (Kvi).
Først naar den havde faaet sin anden
Kalv, kaldtes den „Ko"". FrGrundtv.LK.
112. LandmB.Il.272.

\\ billedl. Ægypten er
en saare deilig Kvie (Chr.VI: kalv). Jer.
46.20. (især dial.) om ung pige: Skønne
var de unge Piger . . forløbne unge Kvier
med Vildmarkens Knirk i Leddene, blaa
frydefulde Øjne, stærke, svære og ranke.
Rudler af dem. JVJens.CT.281. Feilh.

IL kvie, V. ["kvKOa] (sj. k\ide. SvGrundiv.
NCBom.Læsebog.III.(1887).154. Jf D&H.— dial. tvie. JVJens.EF.51. sa.ÉE.15. jf.
APhS.III.38). -ede. (egl.sa. ord som II. kvide
(jf. ænyd. kvide sig, ængstes, jamre, være i

vaande, Moth.K404: kvide sig (o: ærgre sig,

sørge) over en andens lykkej/ jf. dog oldn.

kviåjast, undslaa, unddrage sig | i da. rigs-

spr. synes ordet (i denne anv.) ikke at have
været i brug fra ca. 1700 til ca. 1880, jf:
„Bruges endnu i Norge.** VSO.; S&B. og
Kaper, angiver ordet som no. ; i forsk. dial.

synes ordet imidlertid at være bevaret (Le-
vin.(jy.,Aalborgkanten). OrdhS.(sjæll.). jf.

10 APhS.III.38); fra disse dial. og fra no. er

ordet formodentlig genoptaget i rigsspr.) refi.

ell. (sj.) i pass. (se u. bet. i): t) (sj. i rigs-

spr.) føle ell. udtrykke sorg, smerte.
Joan sad op i sin Seng, sammenkrøben,
med Hovedet ned mod Knæene; det var
som al hans Krop kviedes og stønnede,
saa han sk}SLlv.Bang.DuF.66. han havde
talt med Præsten om dette Punkt (o: op-

standelsen) flere Gange og kviet sig over,

20 at man vidste kun saa lidt om det kom-
mende Liv bag Døden. Egeberg. Dødens
Port.(1899).188. jf. bet 2: Han . . kviede
sig i sin inderste Sjæl ved Tanken om de
kontante Penge, det vilde koste ham.
Wied.L0.51. 2) (talespr.) nære modvilje
mod, ulyst til noget; søge at unddrage
sig, slippe fri for noget; krympe sig;
trykke sig. Foraarsblomster springer ud,
Græsset kvier sig, men vokser alligevel.

30 AlbDam.Mellem de toSøer.(1906).135. Efter
at vi længe havde kviet os . . sagde vi
JsL.PoU^/6l919.2.sp.4.

Il
næsten kun i forb.

m.præp.ved ell. (l.br.) for (EJuelHans.
H.232. D&H. JJurg.CS.143). SvGrundtv,
jeg kviede mig, krympede mig ved at

slaa det Rovdyr ihjel. Bist.FT.265. For-
gangen Dag havde han solgt to Dusin
Kister af vaadt Træ til Fattiggaarden.
Han kviede sig først ved det, men .

.

40 ellers var Bestillingen jo gaaet til en an-
den Sneåker. KMich.HE.lll. Han kviede
sig ved at gaa. EChristians.0.II.143.
Kvie-, i ssgr. af I. Kvie. -kalv, en.

(jf. Kokalv; især landhr. ell. dial.) kalv af
hunkøn (mods. Tyrekalv^. Es.7.21. min
sorte Koe er bleven forløset med en
Qvie - Kalv. Holb. Ep. III. 258. Goldschm.
VIII.280. JPJac.II.290. FrGrundtv.LK.
112. Feilb. OrdbS.(sjæU.). jf: (hendes) Spil

50 var rædsomt afskyeligt I Hendes . . Bryg-
gerkarlsraskhed. Svinerolighed . . hendes
nyfødte Qviekalve-Smiil. Bagges.DY.X.
325. -ko, en. (dial.) betegnelse for kvien,

naar den har kælvet første gang. Moth.
K405. Feilb. -øjet, adj. (jf. koøjet^ brugt

af Wilst. som overs, af gr. boopis, m. (store)

øjne som en ko, i de homeriske digte anv.
som „smykkende tillægsord" (epitheton ornans)
til Hera (Juno). *Saa han tåled, da skjalv

60 den qvieøiede Here. Wilst.Il.I.v.568.

Kvige, en. se I. Kvie.
I. Kvik, en. [kve^, ogs. kvig] (nu sj.

Kvikke. VSO. JTusch.8. — nu kun dial.

Kvæk, Kvæk(k)e. HZetlitz.Huus- ogBonde-
Baad.(1789).117. VSO. JTusch.8.280. Ordh
S. (Fyn), jf. Feilb. u. 8. kvæge;. /?<. -ker.
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(sv. dial. kvikka, kveka, kvekke o/Z. (se

JTmch.7. Rietz.372), no. kvikke, kvække
o/l. (se JTusch.8); vistnok laant fra ty. que-
cke, mnt. (flt.) queken, jf. oht. quecca, eng.

quitch (quick, oeng. cwice); afl. af III.

kvik; betegnelsen hentyder til kvikrøddernes

livskraft) 2( slægten Agropyruni L. af græs-
sernes familie, især om arterne A. repens (L.)

Beauv. falm. kvik. MentzO.Bill.394. jf. u.

I. Hvede 2), A. junceum (L.) Beauv. /siv-

bladet kvik. MentzO. Bill. 394. Frem.DN.
241. jf. u. I. Hvede 2) og A. caninum (L.)

Roem. et Schult, hundekvik; uden for hot.

spr. oftest i flt. om disse græsser betragtet

som ukrudt, ell. (især) om de vidtforgrenede,

vanskeligt udryddede rodskud af A. repens
(L.) Beauv.: kviksener, -rødder. Gives der
nogen god Plan til en Gaardsdrift, som
kan bestaae med Ufred, Steen, Krat, Vand,
Kradsning . . isteden for Harvning, Qvæ-
ker, Heire, Klinte og Agerkaal ? Olufs.Ny
Oec.L174. JTusch.8. „Quik" eller Strand-
siv. ME.1849.489. LandhO.III.251. vi (ser)

ham i hans Fritid forvandle den grønne
Græsmark, fuldt af Kviker og Ukrudt, til

en Have. VillahyernesBlad.'^^U1926.6.sp.l.

II. K-Tik, én. {jf. ty. quick, kviksølv,

holl. kwik, amerikansk quick; til III. kvik
ell. forkortet af Kviksølv; jf. II. kvikke;
bjergv., foræld.) en forbindelse af kviksølv

og et andet metal; amalgam. VSO.
III. kvik, adj. [kvig, kveg] (arkais., sj.

kveg, kvæg. [kve'q, kvæ'q] Moth.K399. Rørd.
B.42. se ogs. VSO.V.Q207 samt bet. 1). {ænyd.
quick, glda.qwikf qwig, qweg(jf. ogs. ænyd.
kykker, kykken, overmodig, sjæll. kykk'er,
rask, kry (OrdhS.)), æda. kiiikær, sv. kvick,
fsv. kviker, kvikker, wo. kvikk, oldn. kvik(k)r,
kykr, eng. quick (oeng. cwic(u)j, ty. quick,
queck, mnt. quik (gen. quekes), osax., oht.

quec, got. qius (gen. qiwisj; sa. ord som ell.

hesl. m. lat. vivus, levende, gr. bios (jf. Bio-
grafj; jf. kæk samt I. Kvik, III. kvikke og
Kvik- i ssgr.

\\ formen kvik og ordets nuvæ-
rende anv. skyldes vistnok laan ell. paavirkn.
fra no. ell. ty. (mnt.); ordet synes i da. (uden
for enkelte dial. (se Ésp.198.447. Brenderup.
§26) at have været ude af brug i længere
tid (VSO. betegner det som uddød, MO. som
forældet); jf.: „Ordet qvik, forsaavidt som
det endnu er brugeligt, henhører til den
norske Dialect." Bredsdorff.(Eeib.Fl.l827.
Nr.87.3.sp.2))

1) (nu kun arkais., sj.) som lever, er i

live (mods. død); levende. *jeg skal det
fuldvel hævne,

|
alt om jeg lever kveg

(o: bliver i live). DFU.nr.22.17. *det lidet
Barn

|
var kveg i hendes Barm. smst.nr.6.6.

2) (især talespr.; jf.: „nu kun i Talespr.,
især spøgende.'*Levin.) som er sund, rask,
rørig, ell. som er blevet rask, frisk efter
sygdom, svækkelse, udmattelse olgn.

Moth.K401. *ganske qvik han er endnu,
|

Og kommer tusind Ting ihu. CFrim.AS.
233. *Han gammel er, men endnu qvik.
NordBrun.D.288. *Hun var dog mere qvik

nu, hun løb omkring saa frisk,
| Som naar

i Bølgen piler den sølvskælte Fisk. Oehl.
XXIX.175. *Nyfødt og qvik (o: efter en
søvn) sad Strange. Winth.HF.126. man
kan trepanere en saadan Karl og tage
Halvdelen af Hovedet bort, og han er
lige kvik for det. Goldschm.I.304. „Bet er
saa varmt iaften, jeg har ikke Appetit** .

.

„Lad hende nu faa et Glas Punscb, saa
10 bliver hun nok kvik." Top8.IIL497. JV

Jens.EE.178.
3) (sj. i atm. spr.) hurtig; rask i ven-

dingen. *Bækkens Vove blinker
|
Og

risler vims og (\vik.Winth.NDigtn.l4. (vel

efter eng. be quick :^ Løber en Skonnert
under Sejlads op i Vinden, maa Stagfok-
ken hurtigt hales bak. Er dette ikke nok,
saa hal Ræerne rundt, men vær kvik, for
der er gerne kun lidt Hid. KuskJens.Søm.

20 257. som adv. : Moth.K405.
4) hurtig, livlig i opfattelse og tankegang

;

opvakt; munter; morsom; vittig, det
er ret en Lyst at høre disse Ting (d: rid-

derromanerne), saa qvikke ere de. Biehl.

DQ.II.161. *En Spurv, nyfigen, qvik og
glad. Winth.yi.l64. *fra hans JPen, den
spruttende,

| kom mangen Vise futtende:
|

af Form betuttende,
|
men kvik som han.

Rich.lII.141. Hun var mere kvik end
30 egentlig køn og ikke saa lidt udfordrende.
AndNx.DB.175. Et kvikt lille Rim er et

farligt Vaaben. Det skærer kort af uden
Diskussion: Ehestand — Wehestand.Z!Z\^y-
rop.OL.III.22. han var et kvikt Hoved,
i Besiddelse af en slagfærdig Tunge.
Pont.F.I.103. af og til spores hans kvikke
Hoved i en heldig Vending eller et godt
Indfald. Paludan.(BiogrLex.XVIIL153).

\\

(bornh.) alt for frejdig, alt for rask paa
40 det. Esp.198. jf. ovf. sp. 919^^«-

5) (no.) flydende. For at Smeltningen
skulde gaae godt, holdt man det fornø-
dent at holde Sligen og Verket i For-
hærden qvik. TopographiskJournal f.Norge.

25.Hefte.(1799).61.
ILvik-, i ssgr. (ogs. Kvek-, se u. Kvik-

mølle, -stjært, -sølv. Kvæk-, se u. Kvik-
græs, -rod, -spade, -sølv, -urt. — i ssgr.

m. III. kvik ogs. Kveg-, Kvæg- ['kve()q-,

50 'kvæiOq-J, se u. Kvik-ler, -sand, -sænke,
-sølv^. især (hvor intet andet angives) af
I. Kvik. -arbejde, et. {ty. quickarbeit;
til II. Kvik ell. II. kvikke; bjergv., foræld.)

arbejde, bestaaende i at lade kviksølv for-

binde sig med guld, sølv ell. kobber. VSO.
-finke, en. se Kvækerfinke, -græs, et.

(nu kun dial. Kvæk-. Fleischer.HB.228. JPa-
ludan. Møen. II. (1824). 218. MO. IL 505.

JTusch.8(sjæll.)). ^ d. s. s.I.Kv\k(jf.Knæ',
60 Senegræs;. Cit. 1806. (KirkehistSaml.5R. V.

298). JTusch.8.280. Warm.Frøpl.121. Aarb
Frborg.1918.69. jf: Almindelig og Kry-
bende Hvene (optræder) som Ukrudts-
græsser . . ved Siden af Kvikgræs og
Eng-Rapgræs, som alle betegnes med Fæl-
lesnavnet Kvik- eller „Senegræs".Lan^rn^.
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III.166.
II t om rajgræs, Lolium L. vAph.

Nath.VI.450. -hed, en. det at være kvik

(III); især: t) (nu sj.) til III. kvik 3. Qvik-
hed o: Lethed i at bevege sig. SorøSaml.
11.192. 2) til III. kvik 4. Ingen uden De
. . har den Qvikhed og det Liv, som her
skal sprudle (3 ; i en rolle). HCAnd.IV.361.
Handlingen i dette Stykke skrider raskt
frem, og det hele udmærker sig ved en

vikhed i kn\ddgQt. Troel8L.VII.121.

II
(1. br.) mere konkr., om muntert indfald,

vittighed olan. VVed.BB.236. -hvede, en.

2f alm. kvik, Agropyrum repens (L.) Beauv.

(jf. krybende hvede u. I. Hvede 2). VSO.
Rostr.Flora.1.15. -jord, en. fa/" III. kvik;
nu næppe br.) d. s. s. -ler. HaveD.(l 762).5.
L Ikvikke, en. se I. Kvik.
II. kvikke, v. ['kvega, ogs. 'kviga]

('kvekke. BrUnnich.M.205. jf. VS0.V.Q233).

kvikket sig op.Haven.l92?.172. I.2) intr.:

blive rask, frisk ell. munter, livlig;
vist kun i forb. m. adv. op. Lavst kvikkede
op, da han var kommen i Gang. JFJew«.

.130. Bregend.DN.124. Han var fyldt
af bange Anelser om Følgerne, men kvik-
kede straks op ved at høre, hvor omsorgs-
fuldt Ira allerede havde tænkt paa at mod-
tage en truende Forkølelse. EmilRasm.GM.

vis Kvikhed i Anlæget. TroelsL.VII.121. 10 11. 2) (nu kun dial.) til III. kvik 3. kvikke
. . Er at bevæge ideligen. Moth.KéOS. || nu
kun reft.: skynde sig; rubbe sig. Esp.447.
Rietz.372(8kaansk).

t Kvikkel-kvakkel, en. {vel a/ly-

dende dannelse til Kvakkel) det, at noget
forkludres ell. forstyrres; forstyrrelse; kludder.

Jeg saae dog ikke gierne, at denne Frue
Hovmesterindens Komme voldte nogen
Qvikkelqvakkel i Løftet om mit Gouverne-

-ede. vbs. -ning (vAph.Chym.III.65. BrUn- 20 ment. BiehlDQ.IV.42.
nich.M.185. VSO.). (fra ty. quicken; jf.
II. Kvik samt an-, forkvikke; fagl., nu
næppe br.) 1) bringe metal i kviksølvs
form; som vbs. Kvikning (jf. u. kvik-
sølvet. VSO. 2) forbinde med kviksølv;
danne et amalgam; amalgamere, qvek-
ket Guld. BrUnnich.M.186. man (kan) ved
Hjelp af Qviksølv udskille Metallerne af

Jordene o. s. v. Dette Arbeide hedder at

Kvikke-rive, en. (til I. Kvik; nu
næppe br.) en slags rive til udryddelse af
kvikrødder (jf. Kvikspade^. Funke. (1801).
11.493.

t Kvik-kvaks, subsi. {ænyd. quick
quack, nt. quixquax, /loZZ. kwikkwak ; afly-

dende dannelse till. Kvaks (III. Kvak)) snak;
vrøvl; sludder, slet intet bør (De) svare,
for ey at faae dem immer meer paa Hal-

amalgamere eller qvikke.Funke.(1801).III. 30 sen, sig at importunere med deres Qvik-
374. quax og Mixmax. Gram.Breve.293'. -ler,

et ell. (nu næppe br.) en (LTid.1757.389.
VSO.). (ogs. Kvæg-. VSO. MDL. Trap.'^ll.

653. Feil'b.) {til III. kvik; jf. -jord; især
dial.) sandblandet, vandholdigt ler. Olufs.
Landoec.68. D&H. -mark, en. (l.br.) mark,
fuld af kvikker, med ringe Udgift er (det)

lykkedes mig paa forholdsvis faa Aar at

omskabe en mager Kvikmark til en køn

in. kvikke, v. ['kviga, 'kvega] -ede
ell. (nu næppe br.) -te (Moth.K405). {afl. af
III. kvik;

jf.
kvæge, kvikne) 1) {først kom-

met i brug i sidste halvdel af 19. aarh. (VSO.
og Levin betegner det som no.), vel efter sv.

kvicka upp, no. kvikke ell. ty. quicken (auf-,

er-, verquicken); jf. ænyd. forkvikke; især
talespr.) 1) til III. kvik 2 og 4. 1.1) trans.:

gøre rask, frisk (efter sygdom, svækkelse 40 os frodig 'HscverSaveselsk.1921.70
olgn.) ell. gøre munter, livlig, bringe i

godt humør. *End om vi drak hans Skaal
engang,

| Som qvikker friske Folk med
Sangl NordBrun.D.''312. *Med Brød han
kom og Lædskedrikke

, | Hvormed den
Herre god og alt hans Folk at qvikke.
smst.370. den Sommer havde han (o: en
teologisk kandidat) taget sig en Høsttjene-
ste, den kvikkede svært paa Nerverne.
PEBenzon.H.171. det er ganske kvikkende 50 Sal.''X.387.

sikine, en. {til II. Kvik ell. II. kvikke;
bjergv., foræld.) d. s. s. -mølle. VSO. -mal-
le, en. (nu næppe br. Kvek-. Brunnich.M.
205). {ty. quickmiihle; til IL Kvik ell. II.

kvikke; bjergv., foræld.) maskine, hvori de
pulveriserede guld-, sølvmalme blandes med
kviksølv, som opløser malmenes guld-, sølvind-

hold til et flydende amalgam (jf. -maskine
samt Guldmølle;. Funke. (1801). III. 375.

at komme til nye egne og personligheder
NMøll. (Letterst. tidskr. 1909. 302). Turen
havde kvikket hende. NatTid.^''izl925.M.5.
8p.3. II

især i forb. m. adv. op. Mr. S.s Glas
(faldt) paa Gulvet, og Mr. S. selv, der lige-
som blev kvikket op ved Støien, vendte
sig mod Amerikaneren med et lakonisk:
„Hvad saa.** Drachm. KK. 75. Du skulde
rejse lidt. Det kvikker op og giver Hu

kvikne, v. ['kvigna, 'kvegna] -ede.

{no. kvikne, sv. kvickna; egl. sa. ord som
kvægne; afl. af III. kvik; jf. III. kvikke)
1) {uden for bornh. kun m ; i rigsspr. optaget
i nyeste tid fra no. ell. sv.; jf.: „Norsk.**
VSO.) intr.: d. s. s. III. kvikke 1.2. Det er
forbavsende, hvor rask detnationale Aands-
livkvikner.GSchutte.(Norden.l905.37).*Ban
kvikned op for Morgenblæsten,

| bar
mør. CEio.Æ.II.64. Synes du ikke, at jeg 60 atter Brynje, Hjælm og Sværd. Blaum.StS.
har kvikket lidt op paa ham?AHenningsen.
PD.205. Den . . der faar en varm Kop Te
serveret om Eftermiddagen, bliver ikke
blot kvikket op, men bliver langt mere
oplagt til den sidste Spurt i Arbejdet. PoZ.
^V'il925.Sønd.21.sp.l. refl.: Roserne har

204. Det gik trevent. Fødderne var ømme
. . Men da de saa kom fra den stejle Klip-
pevæg ned i Dalen og havde drukket af
Kjlden, kviknede de til. AndNx.PE.I.

239. Farbroren kviknede mærkværdig til

efter Brylluppet. sa.DHF.17. 2) (no.) trans.

:
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oplive; opildne; kvikke (III.l.i). *de
berømte Yndigheder,

|
Som qvikne selv

den døende AttrsLae. Zetlitz.L3S3.

KTikning, en. se uALlmvikke.
Kvik-rod, en. (nu ikke i rigsspr. Kvæk-.

Fleischer.AK.53. Olufs.NyOec.I.178. JTusch.
8.280). især i flt., om rødderne af olm. kvik (jf.

-sene samt Græsrod slutn.). Apot.(1791).40.
JTmch.8.280. Markerne (var) \w\Xei K.v\)L'

Tøååer.Pont.F.I.13. (han) havde som Dag-
lejer maattet gaa Folk til Haande, luge,

grave og rense Jorden for Kvikrødder.
Fleuron.S.13. -sand, et ell. (nu kun dial.)

en (VSO. Feilb.). (ogs. Kvæg-, Kveg-h {ænyd.
qvægsand, ty., eng. quicksand; til III. kvik;
især fagl. ell. dial.) sand, bestaaende af meget

fine, runde sandskorn; især om saadant sand,

der er gennemtrængt med vand, saa det dan-
ner en vælling, der kan flyde frem afjorden,
danne „bundløse'^ pletter i klitter olgn. (jf.
Flyde-, Kvældsand^/ ogs. om større ell. min-
dre strækning, opfyldt af saadant sand.
Kvik-: KiøbmSyst.1.34. Andre8.Klitf.136.

Vi kalde det nu for Kviksand . . Naar De
ved Foden af en Klitbakke seer rigtigt

grønt Græs, der groer ligesom i en Ring,
da skal De . . passe paa, hvor De sætter
Deres Ben; for kommer De først inden for

Ringen, smækker Sandet sammen over
Hovedet paa Dem. Bergs.BR.22. En Brønd
Kviksand . . havde dannet sig for Enden
af YviåestQåQt. Fleuron.STH.U7. jf. Esp.
i98. Kvæg-,Kveg-: (han) kom derefter
til eet andet Land, og i en Qvæg Sand,
hvorudi meget Guld glimrede, der af lod
hånd fylde 300 Fade, og førte med sig til

Engeland.P^w^.Z)P.7. ved Dragøer befand-
tes Grunden, som Demningen blef lagt

paa, alt for u-beqvem, formedelst Qveg-
Sand, saa at Bolverket kort efter faldt ud
i ^tv?inåQn.Slange.Chriy.992. (han) var
kvalt i KveQgS2iiiåQt.Blich.(1920).XIX.203.
Landbo.III.179. Feilb. ^ i sammenligninger
ell. billedl. *Sveg vi dem, der lider for os
i denne Stund,

| da veg som et Kviksand
Stadens tusendårige Grund. Rørd. KL 11.

De er i Færd med at kjøre lige lukt ud i

et moralsk Kvægsand. EChristians.F.99.
Glemslens Kvægsand var stivnet til Sand-
hedens Sten. Kidde.B.292. -sene, en. (til

I. Kvik ell. maaske III. kvik; især dial.)

d. 8. 8. -rod ; næsten kun i flt. JTusch.8. MO.
8aUXV.32. -spade, en. (nu næppe br.)

en egen art spade, brugt til opgravning (ud-
ryddelse) af kvikrødder (jf. Kvikkerive^.
Kvæk-. MO. -stik, et. {efter eng. quick-
trick; til III. kvik (3); l.br.) é^ kort, som
man hurtig kan stikke med og komme ind
paa (et es, en garderet konge). Den meldte
Sans er for svag — der er i Virkeligheden
ikke et eneste rigtigt Kvikstik til Stede.
DagNyh.^li^l928.Sønd.l3.sp.4. -s<;jært, en.
(ogs. Kvek-^. {ænyd. d.s., sv. kvickstjårt; fra
nt. kwickstert, mnt. quickstert, quek(e)-
stert, jf. hollkwikstSLSLTt; til III. kvik; nu
næppe br.) \. vipstjært, Motacilla; især om

hvid vipstjært, M. alba L. Moth.K405. VSO.
Saaby. "* Kvek-: vAph.Nath.II.232. -sæn-
ke, et (Rietz.372(8kaan8k)) ell. en (Moth.K
399. VSO.V.Q209). (ogs. Kvæg-, Kveg-;.
{ænyd. quigsenck; 1. led er III. kvik, 2. led

svarer til sv. sanka, lavning, sig, ty. senke,
til sænke, v.; dial.) sump, morads, væld
oZ^w. Kvik-: Rietz.372(8kaansk). Kvæg-,
Kveg-: Moth.K399. Rietz.372(8kaansk).

||

10 m. tilknytning til Kvæg: Qvægsænke . . En
Sump, hvor Qvæget kan synke og blive
siddende. VSO.V.Q209.
Kviksølv ['kveg-, ogs. 'kvig-] ell.

Kvægsølv, et. ['kvæ(Oq-] ell. (gldgs.,

spøg. ell. dial.) ['kvai-] (HDahl.AM.94. jf.
OrdbS.(Falster). Rietz.372(skaansk)). (nu
kun dial. Kvegsølv. Pflug.DF.1157. Brun-
nich.M.206. Feilb. jf. VS0.V.Q211. — nu
næppe br. Kvæksølv. Holb.MTkr.201. LTid.

20 1743.608. Ba8th.Phil.65. — nu næppe br.

Kveksølv. Lægen.reg.Bb8v. vAph.Chym.III.6.

jf. VS0.V.Q211). {ænyd. quig-, queg-,
quægsølf , æda. quiksilf, qwiksylf (Harp.
Kr.313), quicsølf (AM.), sv. kvicksilver,

no. kvikksølv; efter mnt. quik-, queksulver,

jf. ty. quecksilber, eng. quicksilver (oeng.

cwicseolforj, overs, aflat. argentum vivum,
egl: „levende sølv"; til III. kvik; jf. II. Kvik,
II. kvikke, forkvikke

||
formerne Kvik- og

30 Kvægsølv er nu omtr. lige alm.,jf.: „Qvick-
sølv (vul.Qvægsølv).'' JBaden.FrO. „Qvæg-
sølv . . er den almindelige, skiøndt mindre
rigtige Udtale og Skrivemaade." MO.II.
505. „Formen Qviksølv kunde være lige-

saa rigtig . . men strider imod Sprogbru-
gen." Levin. jf. Rask.NS0.23)
sølvlignende metallisk grundstof,

der er flydende ved alm.temperatur. Kvik-:
Oecon.T. VII.24. Funke.(1801).IIL286. 1 no-

40 gen Tid stod . . i Ottos Forestilling Qviksølv
som det kosteligste af Jordens Metaller.
Goldschm.Hjl.I.lW. Revnen (i spejlet), hvor
Kviksølvet var gaaet vd. Bang.HS.399. i

hvor kloge de vare, saa fixerede jeg dem
dog,thijeggavdem eenmedQvæg-Sølv
oversmuurt Halvskilling at vexle for en
8 Skilling, og saa fik jeg 6 Skilling tM-

hsiSe.Holb.llJ.II.5. KSel8kSkr.VL79. Oehl.

YIIL246. Chri8t.Kemi.150. || spec. om søjle

i D af dette stof, anv. i et barometer ell. termo-
meter, en tykkere Luft trykker stærkere
paa Qvæksølvet, og hæver det i Veiret.
Ba8th.Phil.65. Thermometret (sank) saa
dybt, at Qviksølvet frøs. Hauch.VlI.497.
*Føret var smattet og Kviksølvet (o: baro-

metret) svingende. Bartrums.JV.9. billedl.:

*Det var just Ankers Kunst og Magt:
|

Hvor dybt end Lykkens Kviksølv sank,
|

han stod så bred, han stod så rank |
.

.

60 og målte Faren med Foragt. Rørd.GK.99.

II
om præparater, lægemidler olgn., der inde-

holder kviksølv. Man har hidtil troet, at det
saa kaldte søde Qvægsølv (o: et middel
mod syfilis) gik aliene igiennem Melke-
karrene ind i Blodet. Tode.ST. 11.92. \\ i

sammenligninger ell. billedl. udtr. jo dybere
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hånd grov i denne Grube, jo meere fandt

hånd af Sandhedens dyrebare Guld og
Løgnens giftige Qvæg-Sølv. Tychon.AB.64.
især i udtryk for flygtighed, ubestandighed

ell. uro, rastløshed olgn.: den Alder (o: ung-
dommen) er flygtig og fuld af Qvæg-Sølv.
Holb.Ep.1.266. *„Nomadisk er mit Sind."

. . „Men det er Feilenl |
Det Qvægsølv

maa du see at blive qvit.** Heib.Foet.i.l55.

Jeg er Din for at være Din. Du skal ikke
have mig som et Kviksølv, der løber
bort mellem dine Uænåer. Nans.JD.122.
*en vidtløftig Gut | med Kviksølv og
Krudt,

I
den kaadeste Plag mellem Do-

nau og Fruth.Blækspr.1926.10. en Pige
med Aarerne fulde af Kviksølv ruller sin

Yppighed og strækker sin Dovenskab paa
alle Leder og Ksmter. Pol.^yiol928.14.sp.l.

have kviksølv i hovedet, (nu næppe
br.) være et uroligt hoved. Moth.KdOO. have
kviksølv i kroppen ell.i livet (VSO.
D&H ) ell.i ørene (se ndf.) ell. (nu især)

i b e n e n e ell. enden (S&B. D&H. rumpen.
Krist.Ordspr.179), (dagl.) ikke (kunne) være
rolig; (maatte) være i uafbrudt bevægelse.

Rozinante fløi saa min Sandten afsted,

som om det havde været en Zigeuner-Esel
med Qvægsølv i Ørene. Biehl.DQ.II.151.
naar De først kommer i Farten, saa har
de Quiksølv i Benene.Scharling.UH.II.380.

jf.: faae Bestet til at løbe, som den havde
Qvægsølv bag Øret. Biehl.DQ.III.83.
Kviksølv- cZZ. Kvægsølv-, i ssgr.

(1. br. -sølvs-. Scheller.MarO. jf. ogs. u. -ba-
rometerj. fx., foruden de ndf. medtagne
ssgr.: -bjergværk, -blandet, -draabe, -for-

bindelse, -holdig, -legering, -mine, -opløs-
ning, -præparat samt en stor del fagl. be-

tegnelser for forbindelser olgn. af kviksølv,

hvorom henvises til VSO., Christ.Kemi.150f.
og SaVXV.Tlff. || som eks. paa mere tilfæl-

dige dannelser til Kviksølv slutn. kan næv-
nes: „Øieblikket" . . dette ganske forunder-
lige Kvægsølv-Begreb. Grundtv.BrS.
215. (Baggesen) var jo en Kviksølvna-
tur. Tilsk.1919.1.362. -agtig, adj. spec.

iiD)til Kviksølv ovf. 1.4ff.: hun havde ogsaa
lært at kende det kviksølvagtige ved hans
Væsen, der kunde bringe ham fra den
ene Yderlighed til den anden. RichPet.
JB.71. Børnebørnene var det unge Ame-
rika, nybaarne, kviksølvagtige Væsner.
JVJens.J.109. jf. : Ynglinge, som trods al
Kviksølvagtighed baade i Tunge og
Fødder, er gnavne Oldinge paa 20-21 Aar.
MPont.A13.72. -barometer, et. (ogs.
Kviksølvs-. Sal.UI.682 (ved siden af Kvik-
sølv-)), (især fagl.) barometer, i hvilket en
kviksølvsøjle angiver lufttrykket. Baud.Novel-
letter.(1887).lll(se u. Jordskælv;, -belæg-
ning, en. (fagl.) belægning, (hovedsagelig)
bestaaende af kviksølv. Paa vore Speile er
der en Qvægsølvbelægning. VSO. D&H.
-branderts, en. {efter fy. quecksilber-
branderz; mineral.) brændbart cinnober;
idrialit. Funke.(1801).III.287. Sal.''XII.197.

-buelampe , en. (fagl.) d. s. s. -(damp)-
lampe. SaUKV.71. -damp, en. (fagl.)
kviksølv i luftformig tilstand. VSO. MO.
Christ. Kemi. 152. -damp -lampe, en.

(fagl.) buelampe, i hvilken lyset udgaar fra
kviksølvdampe, der dannes i et langt glasrør

^i/". -(bue)lampe;. LandbO.1.678. SaUVIl.
29. -damp-pumpe, en.(fagl.j luftpumpe,
i hvilken der anvendes kviksølvdamp til at

10 drive luften ud med. M Knudsen. Fysik.
(1923).93.

t kvik- ell. kvægsølve, v. (jf. eng.

quicksilver, belægge m. kviksølv; af,, afKvik-
sølv) vist kun som vbs.: Kvik-, Kvæg-
sølvning, om alkymistisk proces, hvorved
metallerne søgtes omdannet til en tyktflydende,

kviksølvlignende vædske (jf. II. kvikke 1).

vAph.Chym.III.65. VSO.
Kviksølv- ell. Kvægsølv-erts, en.

20 (bjergv.) erts, der indeholder kviksølv (jf.
-malm;. vAph.Chym.1.338. VSO. -forgift-
ning, en. (med.) forgiftning, der skyldes

kviksølv (Hydrargyriasis ell. Mercurialismus

;

jf. -sot, -syge;. SaUXIl.29. -hornerts,
en. (mineral.) d. s. s. Horn(kvik)sølv. Funke.
(1801).1II.287. VS0.SaVXV.71. -højde,
en. (især me.teorol.) højden af kviksølvsøjlen

i barometret. 0rst.VIIl.44. DaFolkekal.1842.
176. MKnudsen.Fysik.(1923).754.

30 t kvik- ell. kvægsølvig, adj. (jf. ty.

quecksilberig) kviksølvholdig, qv eks øl-
vige Metaller. vAph.Chym.II.366. kvæg-:
VSO.
Kviksølv- ell. Kvægsølv-kolon-

ne , en. (nu næppe br.) d. s. s. -søjle (jf.
-støtte;. VSO. -kngle, en. (fagl) kugle-

formet kviksølvmasse; ogs. (især i flt.) om
amalgam af tin og kviksølv, i form af kugler.

vAph.Chym.III.65. VSO. Aarb.1918.136.
40 -kur, en. (med.) behandling (mod syfilis)

med kviksølv(præparater). VSO. MO.
pe, en. (fagl.) d. s. s. -damp-lampe (jf.
-buelampe samt Kvarts(kviksølv)lampe;.
Christians.Ft/s.289. f -lavning, en. præ-
parat af kviksølv (jf. -tilberedning;. VSO.
-levererts, en (Funke.(1801).III.287.
VSO.) ell. (nu:) -levermalm, en, et.

(mineral.) uren, med ler og organiske stoffer

blandet varietet af cinnober, hvoraf der ud-
so vindes kviksølv (jf. Koralerts;. SaU V. 7.

-luftpumpe, en. (fagl.) luftpumpe, i

hvilken der anvendes kviksølv ell.kviksølvdamp

(jf. -damp-pumpe; til at drive luften ud
med. SaVXVl.33. -malm, en, et. (bjergv.)

d. s. 8. -erts. Tychsen.A.I.48. Christ.Kemi.150.

-middel, et. (nu 1. br.) præparat af kvik-

sølv, brugt som lægemiddel. Conversations-
Lexicon.XII. (1821). 253. -mor, en. (nu
næppe br.) (sort) svovlkviksølv; mineralmor;

60 Æthiops mineralis. Tychsen.A.II.91. Conver-
sations-Lexicon.XII.(1821).251. f -ned-
slag, et. et ved fældning fremkommet bund-
fald (præcipitat), der indeholder kviksølv.
VSO.
Kvik- ell Kvægsølvning, en. se

kviksølve.
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Kvikselv- ell. Kvæg^selv-pendnl,
et. (ur.) kompensationspendul (i ur), som i

st. f. skive har to glasbeholdere, der er fyldt

med kviksølv. OpfB.UI.287. -pillej, en.

(nu næppe br.) pille, indeholdende kviksølv,

tidligere brugt mod nervegigt, fnat, ring-

orme m.m. Apot.(1791).481. -plaster, et.

(apot., med.) en blanding af fint udrevet
kviksølv, terpentin, blyplaster og gult voks
(bl. a. brugt mod syfilis). YareL:^462. -pul-
ver, et. (nu næppe br.) pulver, der bl. a.

indeholder kviksølv. VSO. -pmupe, en.

(fagl.) d. s. s. -luftpumpe. MKnudsen.Fysik.
(1923).780. -salt, et. (kem.) forbindelse

af et kviksølvoksyd med en syre (merkuri-
salt). Conversations-Lexicon.Xll.(1821).254.
Christ.Kemi.151. -salve, en. (apot, med.)
salve, bestaaende af kviksølv, revet sammen
med fedt. VSO. MøllH.IlI.674. Aarb.1918.
129. -sot, en. (med.) d. s. s. 'foTgiitning.

OLBang.T.494. -støtte, en. (nu næppe
br.) d. s. s. -søjle (jf. -kolonne^. VSO.
-svovl, et. (nu næppe br.) forbindelse af
kviksølv og svovl; svovlkviksølv. Zinnober
er et Qvægsølvsvovle. VSO. -syge,
en. (1. br.)^ d. s. s. -forgiftning (jf. -sot^.

S&B. -sojle, en. søjle af kviksølv i et ba-
rometer ell. termometer (jf. -kolonne, -støttej.

S&B. Lufttrykket ved Havspejlet (svarer)

til en Kviksølvsøjle jpaa 760 mm. Steensby.

Geogr.l34.JVJen8.DF.56.-ternkonketer,
et. termometer med en kviksølvsøjle, der an-
giver varmegraden. VSO. Paulsen.II.6. -til-

beredninfiT, en. (nu næppe br.) d. s. s.

-lavning. VSO. -vand, et. (nu næppe br.)

opløsning af kviksølv(oksyd) i salpetersyre,

der er blandet med 24 gange saa meget vand.
vAph.Chym.II1.70. VSO.
Kvik-te, en. (nu næppe br.) te, lavet

paa kvikrødder. VSO. -ngle« en. (zool.)

natsommerfuglen Hadena basilinea; aksugle.

SRostr.LS.158. -nrt, en. ^ (nu næppe
br.) d.s.s. -livede. Kvæk-: VS0.V.Q214.
-vand, et. {ty. quickwasser; til II. Kvik
ell. II. kvikke; fagl.) kviksølvopløsning, der
bruges ved lueforgyldning. Sallager. 349.
Hinnerup.Juv.538. OpfB.UIL241. -værk,
et. {til II. Kvik eZZ. II. kvikke; bjergv., for-
æld.) blanding af flere metaller i flydende
tilstand. VSO.
Kvillaia-bark, en. [kvi'laia-] {1. led

et chilensisk ord; især fagl.) barken af den
sydamerikanske plante QuUlaja saponaria,
der anvendes som vaskemiddel, i medicinen
m.m.;panamabark; sæbebark. Meyer.^(1884).
Warm.Frøpl.307. VareL.^462.Mørke Yægge
kan i Aarevis holdes rene alene med Kvil-
lajabark. IngebMøll.KH.105.
kviide, V. se kvælde.
\ kvilre, v. ['kviira] {vel fra ty. dial.

quillern, til quillen, se kvælde) om rindende
vand: risle, pible olgn. *Minderne vaag-
ned for hvert Kvarteer

|
gjennemSchweiz's

bølgende Dale : |
ved de kvilrende Vande,

fieer og fieer,
| og ved Træhusets ud-

skaarne Svale. Rich.II.395.

Kvind, en. [kven'] flt. (sj.) -e(r) (jf
Feilb. sml. ogs. u. Kvinde sp. 929^^). {ænyd.
qvind, simpel kvinde, frille (Kalk.II.674.

Jammersm.l25), glda. qwind, kvinde (især
<>;:> ind. Brandt.RD.il.40. Michael.7. sml.

Brøndum - Nielsen. SF. 96) ,
quin , slegfred

(GldaKrøn.100); sa. ord som 1. Kvinde (4),

vistnok opstaaet i ssgr., jf. ænyd. kremmer-
quinn (Kalk.ll.614), spaaquind (HTavsen.

ipSmaaskrifter. (1870). 242), sml. Kvindfolk
samt sen. oldn. kvenn-skinn, kvindeperson,

-skratti, kvindelig trold; af anden oprin-

delse er maaske 2. led i ænyd. glda. sonæ-,
sønæquen, sønnekone (Kalk.IV.285), sa. ord

(?) som oldn. kvæn, hustru, jf II. kvinde
samt LJac. KvM. 40; sml. ogs. sv. kvinns
(forkortet for kvinnsperson^, isl. kvendi,
kyensa, kvindemenneske, oldn. kvenåi, koll.:

kvinder || nu 1. br. i rigsspr., jf: „I Hver-
20 dags-Tale." VSO. sml. PEMulU337. Ejæl-

peO.) d. s. 8. I. Kvinde; næsten kun som
foragt, betegnelse og som skældsord, især om
en slet, arrig ell. usædelig kvinde: fruen-
timmer (4.2); kvinde (1.6); kvindemen-
neske; kælling (jf. Horkvinde, Hylde-,
Kanaljekvind(e), Trold-, Tyvekvinde^.
kvind . . kaldes et fruentimmer af foragt.

Moth.K409. *han, der paa Parnassets lyse
Tind

I
Knap skiælne kan en Pindar fra

30 en Pind, | . . en Qvinde fra en Qvind.
Bagges.III.122. Winth.EiF.180. havde han
sagt „Qvinde", det skulde jeg (o: en va-

skerkone) ikke have kæret mig om, for

det har en anden Mening, men „Qvind**
er grovt. HCAnd.II.324. *en drukken Sjo-

ver,
I
en pjaltet, smudsig Kvind, som tig-

ger Penge. Schand.SD.xxix. Stejler og
Hjul I . . er du da spitalstosset Kvind? —
du er drukken. JPJac.('I9^4;.J.i5. du for-

^ tjente jeg slog dig under dine Øren, gal-

sindede Kvind I smsi.i^. kan han for mig
løbe Runsk efter Rakkerens Kvind, om
det skulde være hans Ønske, smst.216. Da
skal du ikke tro, jeg kommer for at gøre
Stads af dig, åiD.\eåeKvmålAndNx.I)M.
67. jf. MDL. Feilb. Brenderup.§10. OrdbS.
(Fyn).

II
om overnaturlige væsener (som elle-,

jætte-, troldkvinder). *En Havets Qvind (oc

Rosenkind),
|
Den skiønne Huldre. Oehl.

50 XXX.81. Trolden Fin og hans Kvind.
Henry Fet.(Aarb. 1874. 409). jf: *denne
Qvind (o: lykken) \ Er falsk, bedragelig
og blind. Chtau.PT.ll. ||

(sj.) uden nedsæt,

bet. *derfor maa hver Qvind eller Mand
|

Paa Omgang helde deri (o: i Danaidernes
kar) sin Sip&nd. Heib.Poet.X.260.
Kvind-, i ssgr. ['kven-] (jf. dog kvind-

agtig), til I. Kvinde (jf. Kvinde-; ell. (i

nyere tid m. tilknytning) til Kvind; kun i

60 f'aa tilfælde, se kvind-agtig, -folk, -timmer,
-tøj, jf. ogs. u. Kvinde-dom, -karl, -^øn,

-mand, -menneske, -agtisv «^i- [kVfen-

'agdi] (f kvinde-, Moth.K406). adv. -t ell. d.s.

ell. (t)-en (Gram.Nucleus.458. LTid.1755.63.
VSO.). {ænyd. quindactig, -aftig, quind-
actelig, no. kvinneaktig; til I. Kvinde; sml.
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fruentimmeragtig fw.Fruentimmer-gp.PP"^,
kvindelig) 1) som har lighed med, minder
om, opfører sig som kvinder (jf. Moth.KéOd)

;

nu kun (jf. I. Kvinde 2.i slutn.) om mand:
som 0])fører sig som, minder (i indre egen-

skaber) om en kvinde, især i dennes uhel-

dige egenskaber; jomfrunalsk; især: blød-
agtig; umandig; ogs. om optræden, handle-,

udtryks-, tænkemaade osv. de Perser vare
bløde og Qvindagtige, og (var) udi lang lo

Tiid ikke . . øvede udi martialske Sager.
Holb.Intr.1.25. Spinderokke bleve sendte
til dem, der vare uadelige og qvindagtige
nok til at forsage . . Ærens og Adelens
Kald. Rahb. Fort. 1.362. Lad ikke qvind-
agtige Taarer smitte mine mandige Kin-
der. Bagoes.L.I,163. Deres Musik (er) alene
for Sandsen, blød og qvindagtig. Winth.
YIII.189. det er ikke umandigt at kunne
græde, men qvindagtigt ikke at kunne 20

skjule det for Enhver. Kierk.V1.246. det
Usikre og Vaklende, det Kvindagtige i

Alfred de Mussets Livsanskuelse. Brandes.
VI. 93. blandt (H. C. Andersens) øvrige
egenskaber findes adskillige frem, der er
mere kvindagtige end mandlige.Sj.ffeZw;e^.

H.C.Andersen.(1927).100.
|| (1. br.) om ydre

egenskaber, (hans) Mund med de kvind-
agtige, sorte Dun paa Overlæben. Schand.
TF.II.186. jf.: Deres røde, ofte kvind- 30

agtigtyppige Læber, deres feminine
A.ViS\gtstvdsk.Bønnelycke.Sp.22.

|| (jf. -agtig-
hed slutn.; sj.) om (egenskaber hos) kvinder.
*Hvo som Qvindagtig (o: blødagtig, fej)
tør Minerva vel afmale,

|
Der sine Sønner

(0: videnskabens dyrkere) til Fuldkomne
Stridsmænd giør,

|
Der Pen saavel som

Sværd i Haanden altid før. Holb.NP.A4r.
sa.Hh.I1.121. 2) f om rim: kvindelig (4.3).

LTid.1724.765. -ag:tis:-hed, en. kvind- 40

agtig natur, væsen, optræden hos mænd.
Holb.Skiemt.B6^. Nationen forfaldt til Vel-
lyst og Kræsenhed, og Conseqventer til

Feighed og QvmdsLgtighed.sa.Ep. 11.113.
OGuldb.YH.1.675. VSO. MO. D&H.

||
(nu

næppe br.) i flt. *Vort Mandkiøn — hør
engang — den kiække Slægt sig taber,

|

Qvindagtigheder dem i vores Tid om-
skaber. ChrFlensb.DM.I.150.

\\ (jf. -agtig 1
slutn.; sj.) om egenskaber hos kvinder, sml.: 50

Mandighed forceres ud i Mandhaftighed
og Kvindelighed til Kvindagtighed . . den
ældre Kunsts kyske Ynde viger for Kæ-
lenskah.Beckett. VK.71. -dom, en. se Kvin-
dedom.

I. Kvinde, en. ['kvena] Høysg.AG.22.
flt. -r ell. d. s. (uden for dial. (se Feilb.) nu
kun (vist m. tilknytning til ell. maaske opr.
som flt. til Kvind) i det gamle rim: *Hvad
har Man i Kerteminde?

|
Godt 01 og 60

slemme Kvinde. [KR With.] Læsning for
Børn.(1866).85. jf. Dania. III.40). {glda.
qwinne (flt. d. s. ell. qwinner, jf. Brøndum-
Nielsen.SF.99), æda. quinnæ (AM. jf. hwilk
qv^innæ. FlensbSt.Till), sv.kvinna, no. kvin-
ne, sen. oldn. kvenna, kvinna; i landskabs-

lovene og Harp. findes kvinnæ, kvinna i flt,

og ældst som gen. flt. ligesom oldn. kvenna
(se Brøndum- Nielsen. G G. 1. 227); Kvinde
er egl. gen. flt. til Kone (s. d.); sml. Kvind,
kvindelig, kvindsk samt IL kvinde || om or-

dets anv. i æda., glda. (og ænyd.) jf. LJac.
KvM.63f.142.177; i 17.-18. aarh. fortrænges
det i bet. 1-2 og 4 uden for bibl. af Fruen-
timmer (og Damej, men bevares i (østdansk)
dial. i bet. 6.2 og 6.4 samt m. nedsæt, bet. i

bet. 5 (jf. Kvind^; omkr. 1800 søges det i bet.

1-2 (og 4:) genoptaget (fra bibl.), især afro-
mantikerne (jf.: „Oehlenschlågers Livord.**

Levin.) og efter ca. 1850 af kvindesagens
forkæmpere (jf. Fremskridts-, Hvad-vi-vil-
kvinde^; i het. 1-2 (og 4=) tilhører Kvinde
overvejende skriftspr. ell. det litterært paavir-
kede talespr.; jf. Hjortø.OS.59.67. sa.Sprogets

Luner.(1927).146jf.; som eks. paa ordets stil-

ling i 18.-19. aarh. kan anføres: Kone (siges)

nu aliene . . om gifte Qvindes-Personer,
men Qvinde om begge Slags: Koner og
Jomfruer. Wadsk.138. Den Qvinde, du (o:

Paris) under ondt Forvarsel fører hiem,
skal Grækenland hente tilbage, (anm.:
Min Agt er ikke at fornærme Helena med
dette Ord; jeg ønsker snarere at indsætte
det i sin gamle Værdighed, hvorfra det
uden Aarsag er nedstødt. Der er des-
uden stor Forskiel paa Qvind og Qvindej.
JBaden.Horatius.1.59. Jesus svarede hende
(o: Maria): „Qvinde I" (thi saa kaldte man
den Gang ethvert Fruentimmer, endog de
fornemste, ikke til Beskiæmmelse, men
til Ære for dem.). Birch.BibelskeHistorie.^^

( Giennemseet afBalle. 1820). 86. Kvindens
Bestemmelse. [MFibiger.] Clara Raphael,
(1851). 54 (men: Damernes Emancipation.
smst.84))

1) person af hunkøn uden (udtrykkelig)

forestilling om alder ell. (ægteskabelig) stil-

ling; ofte dog vanskeligt at skelne fra bet. 4
og i alm. spr. som regel om voksne, l.l) i al

alm. Moth.K405. IngenPassion regierer saa
sterck i en QvindesHierte, somMisundelse.
Holb.UHH.lV.9. (Finmarkens) Qvinder
vare smaae og uanseelige, og deres Hier-
ter vare blevne hårdt betagne af Længsel
efter de skiønne Qvinder, som boede læn-
ger mod Syden. Oehl.XXX.6. *mere fager
Qvinde han aldrig saae før. Floug.VV.1I.
135. Indbrudstyveri . . Gerningsmændene
. . 3 Personer . . Den ene Person mulig en
Kvinde, idet der er fundet smaa, spidse
Fodspor. FolitiE.^V2l925.3. \\

(for) kvin-
der, (jf. for sp.l59^^) indskrift paa offent-

lige nødtørftsrum. Levin, de nyere jærn-
vejsstrækninger, hvor „for damer" har
måttet vige for „for kvinder". HjælpeO,
Hjortø.SprogetsLuner.(1927).148. || m. nær-
mere bestemmelse af alder ell. ægteskabelig
stilling, gammel kvinde, gammel dame
ell. kone. *En gammel Qvinde ligger

| Paa
Smertens Leie ned. Winth.yi.29. PVJac,
Trold.67. BerlTid.''^U1929.Aft.5.sp.4. ung
kvinde (jf.u.bet.L2): en Havfrue, der

XI. Rentrykt s/g 1929 59
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til Bæltestedet var at see til som en deilig

ung nøgen Qvinde. Oehl.XXX.33. Drachm.
Xf.37. en ung Kvinde, som var Dame i

Ordets gamle Betydning. KLars.MH.SO.
voksen kvinde: Valgret og Valgbarhed
for alle voksne Kvinder. Munch.S.*(1908).
30. man (vil) oftere sige barn om den
lille pige end om drengen, da sproget jo

mangler et ord for den ikke voksne kvinde.
Hjortø. Sprogets Duner. (1927). 141. gift,
ugift kvinde (jf. gifte sp.941*^ samt gift

kone u. Kone 3.i>. Den gifte Kvinde (Jur
Formularbog.^9: Kone^. JurFormularbog.^5.
Mange, som nok kan gaa med til, at ugifte

Kvinder, som selv betaler Skat, faar Valg-
ret, er derimod bestemte Modstandere af

at give Valgretten ogsaa til gifte Kvinder.
Munch.S.\1908).31. Hvordan forestiller en
kvinde sig? For fru Petersen er der vist

kun een mulighed . .: det er fru P. (osv.)

. . For den ugifte kvinde er det mere
tvivlsomt. Den unge pige vil vist altid

sige: det er Marie P., ell. mit navn er
M. P. . . Men den ældre selverhværvende
ugifte kvinde vil gærne bruge formlen:
det er frøken P. Hjortø. Sprogets Luner.
(1927).132. 1.2) (jf. bet. 6.i; i modsætnings-
forhold til Mand. Gud skabte Mennesket
i sit Billede . . Mand og Kvinde skabte
han dem. lMos.1.27. Quinde af Mand skal

gange for Mand af Quinde. Kongeloven.
(udg.l709).§27. *Du mener, at en saadan
herlig Helt (o : Hakon Jarl), \ Som vaager
over alle Landets Mænd,

| Maa sove ud
igien hos Landets Qvinder. Oehl.III.59.
(den) retslige og økonomiske Ulighed mel-
lem Kvinder og Mænd. Munch.S.*(1908).32.

II (jf- &e^. 2.2; bibl.) i best. f., om Eva (egl. i

forholdet til manden (Adam); i videre anv.,

dels (jf. bet. 2.1^ som udtr. for det særligt kvin-
delige, dels om Eva som menneskenes ophav).
lMos.3.1. PalM.(1909).I.478. kvindens
sæd olgn., se Sæd. || være kvinde for,

(jf. være kone for (u. Kone 1.2^, være mand
for; spøg., 1. br.) være i stand til. (program-
met) bevægede . . sig lige fra Scarlatti til

Hugo Wolff (og sangerinden) var Kvinde
for at betale disse saa højst forskellige
Fordringer, der stilledes til hende. PoW/n
1904.2.sp.2. sm8t.^Vsl927.6.sp.l.

2) særlige anv. af bet. l(i). 2.1) m. henblik
paa de for kvindekønnet særlige egen-
skaber, ofte spec. de indre og ydre gode
egenskaber (skønhed, mildhed, moderlighed,
huslighed), der tillægges kvindelige personer.
*Hvo sad, som du, beskeden, ganske
Qvinde

|
Med huuslig Syssel ved det lille

Bord?
I
Og dog — dog i din Aand er-

kiendtes atter,
|
At du var Kirsteins Hu-

stru, Cramers Datter. Oehl.XX.251. *Blom-
sten hos os er den dejlige Kvinde, | fro-
digst hun groer i den nordiske Luft. Hostr.
SpT.I.l. *Ingen Døgnets Flaner, |

Rendt
fra Bog og Naal,

| Fromme, stærke Qvin-
derl

I
Det er Danmarks MblqI. PalM.VIII.

159. hun tænkte som en Mand, optraadte

som en Dame, følte som en Kvinde. Bran-
des.XV.190. jeg, som vidste, hvordan Kvin-
der, naar de faar Lov at være Kvinder,
elsker at have ikke blot de smukkeste og
dyreste Perler og Brillanter, men ogsaa
det mest forfinede Linned. iV^an8.^M.i.55.

„Hvis jeg nogensinde skulde kunne tænke
paa at gifte mig, — saa maatte det være
med en Qvinde med Q." — „En Kvinde

10 med Q?" — „En Qvinde med Q, ja. Saadan
som vore Mødre var det. Men Du, Dora,
Du er en Kvinde med K." OBenzon.ML.
25. Hvor den sande Kvinde dog i Grun-
den staar ene.Wied.BSt.145. Dette Smil
. . gør Emma Gad til en i københavnsk
Forstand ikke mindre „sand Kvinde" end
hendes norske og svenske Kolleger, Ama-
lie Skram og Anna Charlotte Edgren. Vilh
And.Litt.IV.453. |j nedsæt., m. henblik paa

20 egenskaber som frygtsomhed, snakke-
salighed, stridbarhed. D&H. ofte (i sam-
menligninger ell. billedl.) om mænd, der op-

fører sig blødagtigt, kvindagtigt (fejgt, svagt).

har da denne forbandede Troldkarl døvet
alle eders Sværd; eller giort eder alle til

Qvinder og mig (o: Skulde) alene til Mand ?

Ew.(1914).1.330. Mere og mere lemlæste
de mig (o: Vaulundur), og min Harme
bliver daglig ligere en Qvindes afmægtige

30 Forbittrelse. Oehl.XXX.43. *Ej er jeg som
en Kvinde ræd. Grundtv.PS.1.134. Hauch.
1.485. *blev dine Mænd nu til klagende
Kvinder? Lem6.i).i^4. 2.2) om kvinde-
kønnet som helhed over for mandkønnet ell.

(især polit.) om alle et samfunds kvinde-
lige individer over for dets mandlige.

||

i ent. i koll. anv.; uden for poet. spr. og ordspr.

kun i best. f. Qvindens physiske og mo-
ralske Natur. JørgenHammer.(bogtitel.l811).

40 *Hroar, min Broderi duskielderdinDragt?
I
Elsker, som Qvinden, du Flitter og Pragt?
Oehl.XXX.70. Abbeden. *„Men — Qvin-
den trænger til sit gode Rygte."

|

—
Margareta. *„Ja, Qvinden. Det vil sige:
Hustruen, | Samt Bruden, Datteren og
Søsteren; | Hun er afhængig, som den
svage Vedbend, | Og trænger til at slynge
sig om Egen.

|
Men en regierende Fyrst-

inde selv
I

Er Eeg. smstlX.159. Qvindens
50 Kaar, Bestemmelse, Værdighed.MO. Kvin-

dens Ret. Brandes.Overs.afStuartMill: Kvin-
demesUnderkuelse. (1869). riii. (forskellen)

paa Mandens og Kvindens Bygning. Sal*
XV. 180. jf bet.4:.s-i'. *Ja, Kvinden det
er Livets Træ,

|
Alverdens Læ, Ask Yg-

drasil.
|
Som spæd du kom fra hendes

Knæ,
I
o^ dem du higer atter til. JVJens.

Di.^90.
II

i flt; næsten kun i best. f. Herren
er med dig, du Velsignede iblandt Qvin-

60 derne (1907: Kvinder;. Luc.1.28. Qvinders
hvide Floå.vAph.(1759). John Stuart Mill:

Kvindernes Underkuelse. Paa Dansk ved
G.Brsindes.(bogtitel.l869). Kravet om Valg-
ret for Kyinåeme. Munch. S.* (1908). 30.

2.3) talem. og ordspr. (se ogs. Mau.I.574ff.
VSO.). kvinden skal tie i forsam-
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lingen, (efter lCor.l4.34(8e u.Fors&mlins
8.2j; jf. Arlaud.34) ofte som (spøg.) anmod-
ning om tavshed, jf.: Apostelen Paulus .

.

siger, at Kvinden skal være tavs i Kirken.
FMøll.II.106. en kvindes list er uden
ende olgn. ^.//".Kvindeliste- Skuesp.IIS.W.
*I snedig List ophamler ingen Mand

|

Med en forslagen, med en dristig Qvinde.
Oehl.IX.245. kvinders lod er svaghed
olgn. (jf. lPet.3.7). *Qvindens Lod er SvdLg-

hed. Oehl.AV.lS. VSO. jf.: »Svaghed, dit

Navn er Qvinde I Foer8om.Hamlet.22. Shake-
speare lader en Mand udbryde: Ustadig-
hed, dit Navn er Qvindel Mynst.Levnet.197.
eml. Falskhed 8p.712^^. kvinden er et
skrøbeligt kar, .//".Kar 1.8. sml.: Qvinder
ere skrøbelige Reåska.b.Hersl.A.173. Alle
Kvinder ere Eved Døtre (o: nysgerrige,

syndefulde; jf. Datter 2.3, Eva 1). Mau.5172.
Moth.K405. VSO. Det er Kvinder, som
regéreVerden. Mau.5188. jf. : kvinderne
(VSO.: Qvinder; har de tre dele af verden
inde. Moth.K405. Kvinder have korte
Sind (o: er ustadige, lunefulde) under lange
Klæder. ilfaw.5i(5^. MO.

3) om overnaturlige væsener i kvin-
deskikkelse (jf.Elle-, Hav-, Huldre-, Hyl-
de-, Jætte-, Troldkvindej. Min Moder
Thora kiender en Jetteqvinde, som lavede
os en Suppe . . hvoraf vi skulde blive

kloge . . Denne Qvinde kunde vist hel-

brede dig. Oehl.EB.136. Hvis Mænds Sjæle
har Menneskeskikkelse, er de altid Kvin-
der. OSchutte.HD.17. || i symbolsk anv. de
fire graa Kvinder, Mangel, Gæld, Sorg
og Nød var alle blevne den gamle Mands
(o: Rembrandts) Hustæller. KMads.BR.86.

4) (jf. bet. 5) om voksne, udviklede per-
soner af hunkøn. 4.1) i al alm. (i mod-
sætn. til barnet, pigen); især i forb. som
kvinder og børn (undertiden: mænd,
kvinder og børn), de, som aade, vare hen-
ved 5000 Mænd, foruden Qvinder og Børn.
Matth.14.21. *Ilde han (o: grev Gert) tu-

red og værre det tegned,
|
Kvinderne

bæved, og Børnene blegned. Grundtv.PS.
VI.236. kvinder og børn blev først red-
det

I jf. : Børn er lykkelige, og Dyr, og
Kvinder; men vi Mennesker er det ikke I

Wied.Kna.249.
\\ m. overgang til bet.^.i. *(hun

er) paa Sjælen Barn, ei mere Qvinde,
|

End jeg en Mand har været nogensinde.
Eeib.Poet.ni.55. *Barnet op var voxet til

en Kvinde. Schand.UD.122. *hun prøver
at beherske sig,

|
hun tænker sig lidt om,—

I
kortsagt, man skimter Kvinden

|
igen-

nem Tøsek]o\en. Rørd.GD. 32. 4.2) (især
dial.) om den gifte (ell. enken) i modsætn.
til den ugifte (pigen, jomfruen); ofte m.
overgang til bet. 5. Uberøgtet Qvinde, Enke,
eller Møe. DL.6—13—7. Hvo som i Kon-
gens Gaard krænker nogen Qvinde, eller
Møe.smst.6—13—11. *Det Land endnu er
skiønt . •

I
Og ædle Qvinder, skiønne Møer,

|

Og Mænd, og raske Svende
|
Beboe de

Danskes 0er.Oehl.XX.245. (han) bad Finds

Hustrue, at hun dog endelig maatte give
(hans) Søn noget Die. Qvinden lod ikke
til at være meget villig dertil. PMølLI.153.
Feilb. jf.: (kald paa hende:) Er hun Pige,
kommer hun springende; er hun Qvinde
(o: frugtsommelig), kommer hun trippende.
'Ilia Fibiger.] Rettroende Eventyr. (1859). 78.

(jf. u. bet. 1.1^ i forb. m. aldersbestemmelse.

e gamle Qvinder (skal) give god Lær-
10 dom: saa at de anføre de unge Qvinder

til at elske deres Mænd, og at elske deres
Børn. Tit.2.3f. *Unge Piger I unge Qvin-
der 1

I

Iler til de Dødes Have. Oehl.XIX.28.
M talem.: Qvinden holder ikke altid, hvad
Pigen lovede. MO. 4.3) i egenskab af moder

(jf. Barselkvinde^. Qvinden, som havde
født Drengebarnet. Aab.12.13. Unge Kvin-
ders (Chr.VI: Pigers^ Børn gjennemstak
dem. Jud.l 6.14. I ældre tider .. møder

20 man den påstand, at eskimoiske kvin-
der er mindre frugtbare end evropæiske.
KBirket-Smith. Eskimoerne. (1927). 51. || i

forb. som født af en kvinde (jf. H. føde
3.3, kvindefødt;. Hvad er et Menneske,
at det skulde være reent? eller at den
skulde være retfærdig, som er født af en
Kvinde? Job.15.14. Matth.11.11. Luc.7.28.
Gal.4.4. den Mand er ikke født af Qvinde,
som skal rykke den (d: en stang for en

30 dør) op med Ilænder.lng.EM.II.161. Lemb.
Shak.IX.67. 98. 4.4) (jf. bet. 6.i; som den,

der vækker mandens attraa, paavirker ham
erotisk, den, som seer paa en Qvinde for

at begiære hende. Matth.5.28. *Det skal
her bekendes

|
at aldrig saa jeg en Kvin-

de
I

uden at Blodet stødte | begærende
mig i Brystet.JVJens.NG.317. Gamle Kuki
saa med undren, at de unge mænd blot
tænkte paa fangst og hunde og kvinder.

40 PFreuchen. Rømningsmand. (1928). 23.
|| (1.

br.) i ubest. f. ent. (uden art.), brugt koll. ell.

som betegnelse for selve begrebet i al alm.
*mod Kvinde han længes,

|
paa Kvinde

han tænker [ Drachm.Xl.50. Et ordentligt
Mandfolk bliver friskere og friskere, jo

mere Kvinde han ser. Madelung.EH.116.

jf.: Hendes Øjne straalte af Ungdom og
Kvinde. Thuborg.F.57. \\ i udtr., der hentyder
til legemlig omgang (især: uden for ægte-

sp skab), det (er) et Menneske (1907: en
Mandj godt, at han ikke rører en Qvinde.
lCor.7.1. Aab.l4.4(8e u. besmitte I.2). *de,

der ikke kjende Qvinder,
|
Og er rene

Jomfruer for Herren. Hauch. DV. 111.44.
Brandes.X.502 (se u. III. kende 8;. *Den
svage Mand er KønnetsFange, |

den stærke
veed af ingen Kvinde. Rørd.EK.15.

5) m. nedsæt, bibet. ell. betegnende (anty-
dende) forholdsvis lav social position: vok-

60 sent, især midaldrende ell. ældre kvin-
deligt individ, som tilhører middel-
standen ell. almuen, særlig er beskæftiget

med grovere arbejde olgn. (mods. Dame 1;

jf. Kone 2); uden for ssgr. (jf. Arbejds-,
Bøde-, Enke-, Græde-, Høst-, Tjeneste-
kvindej nu oftest (i forb. m. nærmere be-

59*
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stemmelse) som blot nedsæt, betegnelse (jf.
Kvind^. „Hvad er de for fremmedel'* —
„Der er marte Jacob smørblomstres, og
Engelke Jesper Oldfuxes." — „Det er jo

nogle fæde Qvinder at giøre væsen af."

Holb.Bars.I.?. jeg fik aldrig saa mange
Hug i ti Aar, jeg var under Malicien, som
jeg faaer paa en Dag af den slemme
Qvinde. sa.JepJ.3. *siig os nu, du Qvinde

ere tæt herved I" HCAnd.X.536. Knud Jen-
sen har friet til Dig. Vil Du være hans
Kvmde?BøghJ.48. *Her (o: paa mingaard)
har jeg min Lykke, her har jeg mit Hjem,

|

her har jeg mit Kald og min Kvinde. Aakj.
BS.85. MDL.(8Jæll.). AarbFrborg.1918.35.
Thor8en.42. Esp.W?. Bietz.373. OrdbS.
(Falster; „Sjælden brugt" ). Feilb.(Samsø).
ond kvinde, se ond.

|| (jf. Kone sp.ll85*^;

saa graa (o : troldkonen Alrune) 1 | Hvad lo sj.) om højerestaaende mænds ægtefæller
Skiebne monne du Helten spaae ? Oehl.

XXX.75. *en Boardinghouseværtinde,
|

der tror hun er en Dame, men kun er

en simpel Kvinde. Bode.D.19. Afhøring af

(røveren) og de tre Kvinder, der var med
til at drikkepengene o^. BerlTid.^*U1929.

M.l.sp.6. Esp.198. klog kvinde, se kloge,
ond kvinde, se ond. || talem. Hvor fan-

den ei tør self komme der skikker hånd

*Nu saae jeg Christian (o: kongen) og hans
Søn,

I
Og Fredriks skjønne unge Qvinde.

Thaar.ES.47. jf.: *Ran er den Herres (o:

Ægirs) Qvinde. Oehl.XXIX.18.
\\ (jf. bet. 6.i)

i best. f., om konen i huset, hvorlænge va-
rer det, inden han kommer af Hesten? .

.

han skal vel først ind og trøste Qvinden.
Ing.EM.II.81. Jeg hørte (gaardmanden)
hviske Gaardskarlen i Øret: „Jørgen I mon

en kvinde. Moth.K405. Mau.1.195. JiTnsi. 20 jeg skal køre for Magisteren?** Denne
svarede: „Det ved jeg ikke endnu." Der
paa sagde Ole igen: „Aa, tal med Kvinden
og se, du kan faa det at vide." PMøU.II.
28. AndNx.S.60. Gravl.BB.16. OrdbS.(sjæll.).

talem.: Det er Kvinden, der skaber Hjem-
met. Mau.3704. jf. smst.5198.

\\ (jf. u. bet. 5;
sj.) i tiltale: *Forbaust i sine Hænder

|

Den gamle Fisker slog. | Han sagde: „Hør
min Qvindel" Oehl.XXX.127. *Tidt han (o:

30 Begnar) raabte (o: til sin dronning)-. „Qvin-
de, Qvinde ! |

Vil du mig til Niding skabe ?"

smst.XXXII.168.\\gQve(Oehl.XXXII.172),
tage til kvinde olgn., (sj.) tage til hu-
stru. *ThorkilI din Thuride

| Tag til Qvinde.
Oehl.LF.159. *Den syttende Sommer var
netop endt (o: han var fyldt 17), I Saa havde
han Hymen alt Faklen tændt,

| Og kaaret
en Mø til Qvinde. Oehl. XXIV. 244 (paro-
dieret i Bagges.Bos.121). 6.3) videre anv. af

ler gierne Qvinden^trofast Mandens Kaar). 4p bet. 6.2; især (i etnografisk fagspr.) om for-"
hold hos naturfolk olgn. *traf han en Tater
med Bylt paa Bag, | hans Kvinde i bro-
get Trøje. Aakj.Blicher.(1926).5. KBirket-
Smith. Eskimoerne. (1927). 151. om medhu-
struer: Gouverneuren . . spurde, om hånd
(0: en arabisk opsynsmand) ikke var gift?
de svarede ja, hånd haver Huus, er gift,

haver 5 Qvinder og 13 Børn. LTid.l 728.
262. PFreuchen.Bømningsmand.(1928).79.

||

dens hoved, se Hoved 8.8. (sj.:) *Har 50 ( //'. bet. Li; poet.) om elskerinde. *Min

Ordspr.178. jf.: kvinde er Satans redskab.
Moth.K405.

II
(nu sj. uden for bibl.) i til-

tale. Der Jesus . . saae sin Moder, og den
Discipel staae hos, som han elskede, siger
han til sin Moder: Qvinde, see det er din
Søn. Joh.l 9.26. Jesus . . sagde til hende:
o Qvinde, din Tro er stor I Matth.15.28.
Beenb.Æ.52. Qvindel onde Qvindel (jeg)

anklager Dig for Trolddomskunst.P

7

Jac.
Trold.84.

6) om kvindeligt individ m. spec. henblik

paa hendes forhold til manden, ægte-
skabelig, huslig stilling osv. 6.1) om
forhold ml. ægtefæller (jf. bet. 6.2^ ell. el-

skende; især i forb. m. Mand. *Thi lad
dem sige hvad de kand,

| En qvindis
lyst er hos en Mand. Beenb.Æ.55. *Signi
staaer, |

Hans (o: Lokes) Viv, og græder,
skiøndt han lidt fortiener det

|

(Dog de-

Oehl.III.237. Om Elskov eller Kjærlighed
imellem Mand og Qvinde. Sibb. (bogtitel.

1819)(jf.Heib. Poet. X. 224). *som anede
han,

I
Hvad Qval der kan ruge

|
Mellem

Qvinde og Mandl Winth. VI. 30. *Mands
Fordærv er Kvinde. Drachm.XL19. Det
er . . ikke ukendt, at samme kvinde har
mer end een mand. KBirket-Smith.Eski-
moerne. (1927). 160. manden er kvin-

da det Ordsprog du forglemt, min Axell
|

For Qvindens Daarskab Manden Regn-
skab st2i2ieT? Hauch.SK.77. %.2) (især i øst-

dansk dial.; uden for dial. kun poet. ell.

højtid.) især efter gen. ell. poss. pron.: kvin-
delig ægtefælle; hustru (2); kone (3.2).

Den mand, som haver en qvinde (1871:
Hustruj, er lyksalig, thi hans aars tal

vorder dobheit. Sir.26.29(Chr.VI). *Hans

Qvinde vel, men ei min Hustru er Du.
|

Den Præst, som vied' os . . |
var aldrig

Munk — kronraget kun paa Skrømt | for
Dig SLtskaiie.IliaFibiger.SyndogSorg.(1862),
74. Drachm.XI.101. 6.4) (til bet. 6.2; næsten
kun dial.) husmoder; husfrue (1). Eiv.

(1914). III.156. *Husets blide Qvinde,
[

Skiøndt gammel, dog ei svag. OeM.L.1.153,
Winth.HF.200. Je bejler itte til en fattig

(0: bondens) Qvinde breder Dugen. Ew. 60 Pige, men til en velstaaende Enke . . Vil
(1914).I1I.155. Wess.257. *En Foraars Af-
ten Hyrden sad

| Ved Hytten med sin
Qvinde. Thaar.PB.51. Oehl.XXX.11.126.
Blich.(1920).VI.143. *„Mine Sønner gaaet
er herfra?

|
Siig hvorfor de ikke er her-

inde?"
I

. . Rabbis Kvinde
|
Svarede: „De

du gaa ind som Kvinde i Gaarden? Gi-avl.

BB.159. 6.5) (jf. Kvindfolk 1 slutn.) om de
til en husstand, en familie hørende kvinde-

lige individer. Ved Borgermester Henriks
Dør? Guds Død, det er hans Qvinder (o:

hans søster og datter) I PVJae.Trold.10. smst.
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23.72.
II

især i etnografisk fagspr.: „Vore
kvinder ønskede at se jeres ansigter.** . .

Der var tre mænd, to koner og den gamle
kvinde og alle børnene . . De to mænd
var fælles om den ene kvinde. PFreuchen.
BømningHmænd. (1 92 7).145.

7) (jf. Kvinde-blomst, kvindelig 4.i samt
Kone 5; 1. br.; især spøg.) overf., om dyr
(hunner); jf. bet. 6.2: •Hør Finkens morgen-
kry Signal I

I
(han) kror sig for sin Kvinde

|
10

i Gadens Linde. JVJens.Aa.27. sml.: •Spur-
ven i sin Qvindeflok. Winth.X.139.

II. kvinde, v. ['kvena] (ogs. kvenne,
kvænne, se ndf.). -ede. (ænyd. d. s.; om-
dannelse (ved tilknytning til I. Kvinde^ af
ænyd. glda. æda. quenes, quæn(n)æs, oldn.

kvænask; til oldn. kvæn, hustru (jf. ogs.

w. Kvind sp.928^^), eng. c[ueen, dronning,
got. qéns, kvinde, hustru, t aflydsforhold til

Kone, I. Kvinde; sml. bekvinde; arkais., 20

8j) kun i pass., om mand: tage sig en kvinde;

gifte sig. Moth.K409. || i perf. part. om
mand: gift. Moth.K409. den Mand, der
havde fæstet sig en Brud, eller der nylig
var blevet „kvindet". LJac.KvM.lOO. jf.
w.)s.v inået. Moth.K409. *Jeg burde icke
saa,

I
Som Sool-sky Peber-svend, u-qven-

neå^iXtiå g2i2i.Sort.RG.36. uqvennet eller

uden Kone. sms<. *Uqvænned Mand og
Mand-løs Møe. Cit.l703.(NkS.4''820J48). 30

Kvinde-, i ssgr. (1. br. Kvindes-, se

Kvindes-liv, -person, jf. u. Kvinde-bryst,
-lod, -mand. sj. Kvinds-, se Kvindes-per-
sonø, til I. Kvinde (jf. Kvind-^; især til I.

Kvinde 1-2
|| af de mange ssgr. er kun de vig-

tigere medtaget ndf; endvidere kan anføres:
Kvinde-arm, -blid, -blod, -blu, -blyhed,
-bælte, -dyd, -favn, -finger, -flok (jf- w.

Kvinde 7), -fod, -fængsel, -grav, -haar,
-hat, -mord, -pynt, -sang, -skare, -skønhed, 40

-smil, -smykke; undertiden har 1. led lidt

nedsæt, bet. (jf. Fruentimmer-j, fx. Kvinde-
fagter, -fejl, -graad, -hjerne, -hvin, -hyl,
-lune, -nykker, -skrig, -sladder, -snak, -taa-
rer, -vrøvl, -adel, en. (jf. I. Adel I.3; sj.)

ophøjede, udmærkede egenskaber hos kvin-
derne. Det er hiin Forfinelse, der giør,
at den medfødte Følelse for Qvindeadel
og Qvindeværd bliver sieldnere. Rahb.
( VSO.). -agtig, adj. se kvindagtig, -an- 50

sigt, et. 1) i egl bet. VSO. Markman.MF.
59. Folkedragter.99. 2) (nu 1. br.) mands-
ansigt med fine, bløde, kvindelige træk; glat
ansigt; pigeansigt. VSO. MO. D&H. -ar-
bejde, et. (jf. Damearbejde 1 samt Kvin-
de-daad 2, -dont, -gerning, -haandarbejde,
-syssel; arbejde, som udføres af ell. særligt
passer for kvinder. (Kalk.V.626). i det dy-
rere Mandsarbeid (betales) tillige en Deel
Qvindearbeid med. Say. Velstand. II.(overs. 60

1818).65. VSO. Hjortø.SprogetsLuner.(1927).
149. -art, en. (jf. Art 2.i og 3; nu næppe
br.) kvindens natur, væsen. Holb.Paars.103.
VSO. -baaren, part. adj. [4.8] (sj.) kvinde-
født. Job.15.14(Lindberg), -barm, en. (jf.
-bryst 2; poet. ell. højtid.). VSO. PalM.Adam

H.L166. jf. D&H. -barnet, et. [4.2] (jf.
-gilde; nu kun dial.) d. s. s. Konebarsel.
Feilb.FraHeden.(1863).98. TroelsL. VIII.89.
Feilb. -bedaarer, en. (jf. -betvinger,
-jæger; 1. br.). SvLa.FruG.18. -betvin-
ger, en. (jf. -bedaarer; især spøg.), en
Hjerteknuser å la Don Juan . . en Ivvinde-
betvinger å la Byron. Schand.SF.233. Ho-
moS.GL.134. -bevægelse, en. især i

best. anv., om bestræbelserne for kvindesagens
fremme. Brande8.I1.213. det let- komiske
Skær, som „Kvindebevægelsen" i vort
lille hyperkritiske og lattermilde Samfund
til en Begyndelse ikke erundgaaet.-DracAm.
F.II.130. Hjortø.SprogetsLuner.(1927).143.
-billede, et. 1) (1. br.) billede, som fore-
stiller ell. er udført af en kvinde. VSO. 2)
{efter ty. weibsbild; 2. led er ty. bild, billede,

figur, skikkelse, person, jf. Billede 2 og 6
samf Kvinde-figur 1, -skabning, -skikkelse;
sml. glda. manne bilet, menneskeskikkelse,
samt #2/.frauen-, mannsbild

||
„En foragtelig

Benævnelse paa et Fruentimmer." VSO.)
t kvindemenneske. *Et Qvinde Billed (^0;

en letlevende kvinde), som ej Frue, Jomfru
er.

I
Men udi Qvinde Slægt en Classe giør i

sær. Holb.Metam.60. Der kom et Q vinde-
billede gaaende. VSO. Hun er ret et
stygt Qvindebillede. smst. O -blik, et.

(jf. -øj ej. *Der er ei Skiønhed i Qvinde-
blik,

I
Som ei uskyldigt fra Hiertet gik.

Oehl.Oberon.62. Goldschm.Hjl.II.420. Made-
moiselle havde med det Kvindeblik, som
ser Alt og vurderer Alt, bemærket, at H.
havde debuteret med at blive præsenteret
for den højvelbaarne Generalsdatter. Tops.
11.11. Drachm.F.II.63. f -blomst, en.

(jf. I. Kvinde 1) hunblomst. Enhver Plante
har paa sin Stamme besynderlige Hun-
eller Qvindeblomster, og besynderlige
Han- eller Mandblomster. CHammer.Floræ
NorvegicæProdromus.(1794).96. -bryst, et.

(t Kvindes-. vAph.(1772).lII.546). 1) især
i flt., om de kvindelige bryster (Mammæ),
LThura. Poet. 292. *Mælken af Kvinde-
Bryst. Grundtv.SS.1.349. Springvande, hvor
Vandet i evindelig Afvexling sprang ud,
hist af Kvindebryster, her af en Gaasehals.
Tops.II.552. Drachm.XI.46. 2) (jf Bryst
3.1 samt -barm ; 1. br.) om den del af kvinde-
legemet, der ligger mellem hals og mave (Tho-
rax). VSO. MO.

\\ (jf Bryst 3.2-3; om det

indre af denne legemsdel, især som følelsens,

hjertets sæde. *En ordløs Sang der lyder
|

I kjærligt QvindehTyst.Wilst.D.II.56. VSO.
-bar, et. (isl. kvennabiir; dannet efter Jom-
frubur; sj.) bolig, hus for kvinderne; især:
harem (jf. -husj. HRasmussen. Overs, afin-
diske Æventyr.(1893).30. D&H. -bytning,
en. [6.2-3] (om eskimoiske forhold) d. s. s.

Konebytning. PFreuchen. Rømningsmand.
(1928).149. -bers, en. (1. br.) 1) om udenl.
(amerikanske) forhold : sted, hvor varer, frem-
stillede af kvinder, kan indleveres til salg.

DagNyh.'V7l921.6.sp.4. 2) [4.4] sted (danse-
lokale olgn.), hvor letlevende kvinder holder
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til, kan træfes. KMich.K.201. -daad, en.

(poet., højtid., nu sj.) 1) bedrift, daad, ud-
øvet af en kvinde. VSO. MO. 2) kvindear-

bejde, -gerning. *Ei reent ukyndig vær i

nogen Qvinde-Daad. CFrim.AS.18. -dom,
en. (ogs. Kvind-. *Den færøyaske Kvinddom
og Manddom

|
gav os tre Timers Træsko-

plastik. Nat Tid. 'Vi 1 928.M. 5. sp.S). (jf. sv.

t qvinnedom, fsv. kvindomber, kvindelig

ære; sml. -hed: sj.) koll.i kvinder; kvindfolk.

Endnu er der som en Øjenforblændelse
og fager Lugt tilbage ved Færgestedet
efter al den Kvindedom der er rejst forbi.

JVJens.C.91. -dont, en. (jf. -arbejde osv.;

sj.). D&H. (u. Kyindegerning^. -dra^t,
. iænyd. d.

der"
; jf. -Mæder samt Mandsdragt) *Hvis

en. iænyd. d. s. i bet. „dragt for gifte kvin-

Thor kan sig beqvemme . . |
Til Qvinde-

dragt at bære, da vorder han en Brud,
|

Som bedst kan Jetten kryste. Oehl.XXIX.
283. Ham lykkedes det, forklædt i Qvinde-
dragt, at undflye. Molb.DH.11.220. Folke-
dragter.90ff. -dreng;, en. (jf.-kdul 1, -mand
2.2; sj.) fej, svag dreng; pige-, tøsedreng.

*Du usle Kvindedreng foruden Kræfter.
Grundtv.FS.II.é5. -der, en. {jf. isl. kven-
dyr, køkkendør; sml. -side l,'-stol) spec:
dør paa nordsiden af middelalderlige kirker,

der var forbeholdt kvinderne; norddør. Mands-
døren paa Skibets Sydside, Kvindedøren
paa Nordsiden. AarbLollF.1927.Hjemst.89.

jf. MMackeprang. VoreLandsbykirker.(1920).
46. -elsker, en. (jf. -hader, -ven; 1. br.)

dameven. DagNyh.^^lbl918.3.sp.é. CP-eman-
cipation, en. (jf. kvindens emancipation
(u. Emancipation^ samt -bevægelse, -fri-

gørelse, -sag 1.2, -spørgsmaal^ kvindernes
frigørelse fra ufrihedstilstand og opnaaelse

af ligeberettigelse med mændene; ogs. om
kampe for, bevægelse, der fører til dette maal.
Brandes.Ess.IL242. FrFoulsen. To romerske
Kejserindeprofiler.(1915).él. -fadder, en.

(jf. Gudmoder (I), Jomfrufadder; især dial.)

kvindelig fadder (mods.yLB.nåsi2iå&Qv).(Kalk.
V.626). VSO. MO. Feilb. -figur, en. spec:
1) (jf. Figur sp. 933^^ samt -billede 2; sj.)

kvindeskikkelse; kvinde. Saa kom der en
stor Kvindefigur frem i Døren. Bang.L.22.
2) (jf. Figur 2.3j billedlig (udhugget, malet)
fremstilling af en kvindeskikkelse. DagNyh.
V2I913.I.SP.3. -jfjende, en._ (jf. -elsker,

' " ; *k, adj. (if.

-fjende samt -hadsk;. S&B. D&H. -folk.
-hader; 1. br.). D&H. -fjendsk, adj. (jf.

et. (jf. Kvindfolk; sj.) 1) (nu vist kun hos
sprogrensere) folk, nation, som (udelukkende)
bestaar af kvinder, ell. hvor kvinderne er

raadende; især om amazonerne. VSO. det
barbariske Kvindefolk (blev) tilintetgjort

af (Theseus). SaUI.613. 2) kvindagtigt folk.

VSO. -forening:, en. (jf. -samfund; for-
ening, der (næsten) udelukkende har kvinde-
lige medlemmer; især: forening, hvis formaal
er kvindesagen. SaUXV.38. Hjortø.Sprogets
Luner.(1927).136. -fred, en. (glda. quinnæ
frydh, fsv. qvinnafrit)er, oldn. kvennafriSr;
arkais., sj.) den kvinderne tilkommende fred-

hellighed; fred (l.i) for kvinder. *Stiern-
skiold

I

vil værne . .
|
Om Huusfred,

Qvindefred, og Kirkefreå. Rahb.Skuesp.!.
174. Engelst.Qvindekj.85. Barfod.DB.1.296.
Fortællinger af Sverrigs Historie ved L. tf.

(1866). 38. GJ -frigørelse, en. kvinde-
emancipation. Kvinde-Frigørelsen (Bran-
des. DD. 282 : Kvinde -Emancipationen;.
Brandes.II.193. D&H. -fryd, en. 1) (jf.

10 -glæde; nu sj.) en kvindes glæde; ogs.: hvad
der fryder, glæder en kvinde. VSO. MO.
2) t $ leverurt, Parnassia L. Viborg.PL
(1793). 62. -færd, en. 1) (højtid., sj.)

kvinders adfærd, liv og virken. det Hulde
og Himmelrene, hun paa Scenen fremstilte,

var Gienskin af hendes . . eget Qvinde-
værd, og QymdeiæTå.Rahb.E.IL244. *Beata
sidder der med huuslig Qvindefærd. JS"
Smidth.Poes.69. 2) (sj. i rigsspr.) sag, fore-

20 tagende, hvor det drejer sig om en kvinde.

MO.
II {jf. oldn. kvennafar, kvenn(a)fer9i;

„alm. i fynsk landsm." HjælpeO.) om erotisk

forhold til, løsagtig omgang med kvinder. *vi

(maa) Listen bruge i denne Qvindefærd.
Winth.VI.223. Svend Estridsen og Erik
Ejegod plettede deres daglige Liv med
Kvindefærd. HjælpeO. -fadt, part. adj.

[4.8] (jf. -baaren; poet. ell. højtid.) født af
en kvinde; dødelig; menneskelig; som subst.:

30 menneske. *Ham, der kom i Tidens Fylde,
|

Kvindefødt, dog Søn af Gud. Grundtv.PS.
VI.28. *0 Naadesbudl — han (o: Jesus)
nævne vil

|
Hver Kvindefødt sin Broder.

Ing.BSE.Vn.68. Den Mand er ikke kvin-
defødt, der kan omvende D. Pol.^U1928.
7.sp.5. jf. \ : *Guds Søn sin Fader adlød
saa brat,

1
Nedlagde sin Guddoms-Ære

|

Og kvinde fødtes i Julenat. Grundtv.SS.
111.72. -før, adj. {ænyd. d. s.; arkais., sj.)

40 i stand til legemlig omgang med en kvinde;
avledygtig, de døde i Barnsnød — men
han ægtede igen, indtil . . han ej kiendte
sig kvindefør mere. ThitJens.AB.93. -ger-
ning;, en. {ænyd. quindergierning; j/". -ar-

bejde osv.; nu 1. br.) VSO. MO. D&H.
talem. (nu næppe br.): kvinde gerning faer

aldrig ende. Moth.G365. -gilde, et. [4.2]

(dial. -gildes. OrdbS.(sjæll.)). spec: {ænyd.
kvindergilde; jf. -barsel, -stue 2; dial.)

50 gilde for naboersker, hjælpersker ofl. i anled-

ning af en fødsel; konegilde. MDL.(nord-
sjæll., falstersk). Levin.(G.). TroelsL.VIII.
89. DSt.1907.175f. Halleby.154.

\\
(nu næppe

br.:) „kaldes den mad og konfekt som gi-

ves de kvinder, som var hofi en barsel-

kone i barns nød."" Moth.K406. -glæde,
en. (sj.) 1) d. s. s. -fryd 1. 2) [4.4] glæde,

som føles af mænd over kvinder. Majorens
Kvindeglæde var det stadige Stridspunkt

60 med Konferentsraadinden: „Gamle Nar,**

sagde hun. Bang.LD.133. Han gik hen til

Maia og foreslog ham konebytning for

en nat. „Og siden du har to kvinder, og
Nulok og Arsarpana maa nøjes med een,

kan vi alle faa kvindeglæde samtidig."

PFreuchen. Bømningsmand. (1928). 149. P
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-l^nnst, en. bepunstigehe, gunstbevisning,

som en kvinde viser en mand; ofte om ero-

tisk begunstigelse. vAph.(1759). Ing.EM.
1.68. Hans Broder jager efter Kvinde-
gunst. jBraw^es.FI/JJSi. jl ordspr. Qvinde-
gunst er som Dunst. VSO. (jf. Kingo.254;
se Gunst sp.380*^). sml. u. Aprilsvejr, Herre-
gunst: Qvindegunst er som Aprilsveir.

CBernh.XI.307. Qvindegunst og Fugle-
sang klinger vel, men er ei lang. swsi. lo

IV.164. -naand, en. især (jf. Haand 2.3;

CO^ i udtr. for virksomhed, som udøves af
kvinder (børneopdragelse, sygepleje olgn.);

ogs. som tidtr. for svaghed, kraftesløshed.

(enkemanden sendte) sin Datter bort fra

sig, for at forskaffe hende den Opdragelse,
som Qvinde af Qvindehaand ene kan faae.

Rahb.Fort.I.241. der var . . kun to Hæn-
der til al Gjerning . . og det var endda
kun to svage Qvindehænder. Tolderl.F.I. 20

130. Muusm.LK.41. \\ (jf. Haand b) i udtr.

for skriftlig virksomhed. *Hver Pen et Sværd,
en Bue

|
I Qvinde-Haand for dennem (o:

mændene) er |
For saadant mest de grue.

Holb.Skiemt.Q2*: Brevet var fra Kvinde-
haand, og en Anelse om Kjærlighed fulgte
med. Goldschm.Hjl.II.794. Han læste et

Sted (paa fængselsvæggen) med sentimental,
skraa Kvindehaand: Her og i Himmerige— er vi alle lige. ORung. Nov. II. 231. 30

-haandarbejde, et. (1. br.) kvindeligt

haandarbejde. Sal.XI. 149. -had, et. 1)

(1. br.) had, som vises af kvinder; kvinders
had. Qvindehad er uforsonligt. VSO. MO.
D&H. 2) CP fjendtlig, hadsk sindelag over

for kvinderne; afsky for kvindekønnet. VSO.
VilhAnd.BT.282. CO -hader, en. (jf. -had 2
samt Fruentimmer-, Konehader, Kvinde-
elsker, -fjendej mand, der hader, afskyr
kvindekønnet. Rahb.(MO.). Wied.Silhuetter. 40

(1891).14. NatTid.'y2l921.M.5.sp.2. CP

-hadsk, adj. (jf. -fjendsk; sj.) til -had 2:

hadefuld over for kvinderne. Jesp.(GadsMag.
1906/07.590). -handel, en. 1) (jf. H.
Handel 2.3J f sag, forhold, som vedkommer
kvinder. Moth.K406. 2) (sj.) handel (n.4.i),

forretningsvirksomhed, der drives af kvinder.
VSO. 3) tU handel med, salg af trælkvinder.
MO. D&H.

II
ogs. (jf. -handler^ : hvid slave-

handel, -handler, en. (jf. -handel 3; 50

1. br.) person, der driver hvid slavehandel.
ORung.Nov.lI.217. \ -hed, en. (jf. -dom
sawi^ /y. weibheit, kvindenatur, kvindelighed;
vel dannet efter Menneskehed; jf. Kvinde-
lighed 2) i best. anv., om den kvindelige del

af menneskeheden ; kvindekønnet. Hvert Aar,
der gaar under disse Forhold, føjer en
ny Plet til paa Kvindeheden — at vi taa-
ler detl ThitJens.M.47. -herredømme,
et. (jf. -regering, -regimente, -vold 1, -væl- 60

de; l.br.). VSO. MO. D&H. -hjerte, et.

(ænyd. kvinde(s)hierte; jf. -sjæl; især CO)
Oehl.NG.148. *Handelsvare Qvindehjertet
blevl

I
Og Skjønhed blev et Fond, hvoraf

man henter
|
Sig Ægteskabets Capital og

Renter. PalM.U.251. De (maa) lære at el-

ske, elske med Kvindehjertets fulde Hen-
givelse. Schand.F.207. Brandes. VII.329.

||

{ænyd. d. 8.;jf. Kvinde sp. 932^^; nu sj.) ned-
sæt., om fejt, umandigt sind hos mænd. vAph.
(1759). Oehl.IV.40. -hne, en. (ænyd. d. s.)

hue, som (især tidligere) bares af kvinder

(af landalmuen); ogs.: konehue (Moth.K406).
VSO. TroelsL.^XlV.394. Fleuron.STH.64.
Den gl.By.1927.78. -hus, et. (oWn. kven-
nahiis; .;7'. -bur, -stue 1, -værelse; 1. br.) hus,

hvor kvinder(ne) opholder sig; om østerland-

ske forhold: harem. Borchsen.Overs.afEbers:
En ægvptiskKongedatter.III.(1876).3. D&H.
II

bordel; jomfruhus. Engageringsbureau-
erne for Varietéer og Salgskontorerne
for de store Kvindehuse i Østrigs og Syd-
europas Byer. ORung.Nov.II.222. sm8t.224.

-jæger, en. (jf. -bedaarer, -betvinger

j

mand,som efterstræber kvinder; pige-, skørte-

jæger; Don Juan. (han) var en navnkun-
dig Qvindeiæger, og brammede af, at

hans . . Foriørergave ikke lettelig fandt
uovervindelige. Rahb. Fort. 1. 373. NMøll.
VLitt.I1.122. -karl, en. (sj. Kvind-. Hrz.
VI.89). (nu 1. br., især poet. ell. arkais.). 1)

(jf. -mand 2.2^ mand, der ligner en kvinde i

legemsbygning, væsen ell. tænkemaade. Hvo
der da nu holder sig tilbage, han er en
ringe Mand, en Kvindekarl (orig.97: Kvin-
demandj, men ingen Sluagho.ThomLa.EL.^
(1880).141. denne grove Bacchus . . min-
der meget mere om Archilochos' skæg-
gede Bedøver end om den sent helleniske
Kvmåe\^2ir\.VilhAnd.BT.267. 2) overdrevent
kvindekær mand; kvindejæger. Winth.VI.
223. Han er en glat Qvindkarl, har væ-
ret til Hove og veed at belægge sine Ord.
Hrz.VI.89. -kender, en. (1. br.) kender

af kvinderne og deres tænke- og væremaade;
ogs. (jf. in. kende 8) : dameven ; person med
damebekendtskaber. VSO. MO. D&H. jf.:
Han gik for at være en kvindekendt
mand, men noget bestemt eller endda gra-
verende vidste ingen at fortælle om ham.
Hjortø.Kærligheds spind.(1920).68. -klam-
mer, en. strid, skænderi mellem kvinder.

Moth.K407. *De buldrede saa høyt med
Kiv og Qvinde-Klammer, | Saa det var
Spot o^Skam.ReynikeFosz.(1747).489. VSO.
Feilb. især i talem., se u. Blammer, Glam-
mer, jf.: Østen blåner, kvinde klammer,
og fåre vrede, endes gerne med væde.
Moth.K407. -klæder, pi. (nu næppe br.

-klæde, et. Gram.Nucleus.Mmmm8r. vAph.
(1759).351). (ænyd. kvindeklæde, -klæder,
glda. qwynnekledher (2Mos.28.42 (Glda
Bib.)), jf. oldn. kvennklæåi, kvennaklæ9-
na9r) klædedragt, tøj, der bæres af kvinder
(mods. Mandsklæder; jf. Kvinde - dragt,
-klædt^. en Mand skal ikke føre sig i

Kvindeklæder. 5Mos.22.5. Holb.LSk.III.7.
VSO. Hjortø. Sprogets Luner. (1927). 149.
-klædt, part. adj. (1. br.) klædt, som en
kvinde; iført kvindeklæder. *hiin qvinde-
klædte Apollon,

|
Uden Bue og Piil, kun

med sin Lyra ved Haand. Winth. X. 79,
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D&H. -kniv, en. {jf. ænyd. qwynnæ
kniffwæbladt (Skraaer.tl.336)) kniv, der

bruges af kvinder. TroelsL.^V.!?!. \\ især:

krum kniv, der bruges af eskimoiske kvinder
ved flensning (ulo). KBirket-Smith. Eskimo-
eme.(1927).152. PFreuchen.Rømningsmand.
(1928).209. -kram, et ell. en (jf. VSO.).
(nu næppe br.) 1) ijf. ænyd. kvindekram
(Mau.1.579. Kalk. V.626)) smaating, som
bruges af kvinder; damestads,MO. jf. VSO. 2)

[5] (jf. II. Kram 4.2 slutn. samt -pak) foragt,

betegnelse for (slette) kvinder. Hvad bilder
det Qvindekram sig indlVSO. -kær, adj.

[4.4] {ænyd. kvind(e)kær
; jf. -lysten samt

karlekær; 13 ell. dial.) som elsker kvinder;

som er lysten efter kvinder; erotisk; sanselig.

Moth.K407. Salomon var kvindekiær og
havde . . et heelt Fruer-Bur af . . hedenske
'K.YinåeT.Qrundtv.HV.1.159. en sanselig og
IsYmåékdii (Brandes.(Aarestr.SamledeDigte.
(1877).riii): erotisk) Foet. Brandes. 11.66.
KNyrop. TovesTryllering.(1907). 103. Feilb.

BL.303.
il
hertil: Kvindekærhed. Jfo^/i.Æ:

407. VSO. Wied.Fæd.95. -kærlis:lied,
en. 1) (jf. glda. quinne kerligheth; 1. br.)

kvinders kærlighed. vAph.(1759).351. VSO.
Kierk.III.219. især i (foræld.) ordspr.som:
Herre-Gunst er tit som Kvinde-Kjærlig-
hed: den sidste den kjæreste. Mau.3605.

jf. smst.4697. VSO. 2) (jf. -kær; nu næppe
br.) kærlighed til kvinder. Qvindekiærlighed
har bedaaret mangen Mand. VSO. -køb,
et. (jf. -ran, -rov samt Brudekøb; 1. br.)

om form for ægteskabs stiftelse (i oldtiden og
hos vilde folk), hvorved manden køber sig

en hustru af hendes slægt. Brandes.XII.56.
-kan, et. (spøg. ell. artcais. Kvind-. JPJac.
(1924).L307. sml. VSO.). {ænyd. d. s., glda.

(gen. ent.) qwynnekøns og quinkøns (Heil
K.V.90), af hunkøn, sv. kvinn(o)k6n, sen.

oldn. kvennkyn, hunkøn; jf. Hunkøn) 1)

det forhold, at et menneske er af hunkøn;
kvindeligt køn; nu kun (især emb.) som ud-
trykkelig modsætn. til Mandkøn og i forb.
som af kvindekøn, lader alle smaa Børn
af Kvindekjønnet, som ikke have kjendt
Mandkjøns Samkvem, leve for Eder. 4Mos.
31.18. Af Befolkningen (i Danmark) 1916
var 1415822 Mænd og 1505540 Kvinder,
og af 1000 Personer var saaledes 485 af

Mandkøn og 515 af Kvindekøn. SaU V.554.
2) konkr., om kvindelige individer. 2.1) (jf.
-slægt 2; gldgs.) koll.; især (i best. anv.) om
alle kvinder inden for et bestemt omraade
ell. (navnlig) i hele verden. *Livsaligste
blandt Qvinde-Kjøn (SalmHj.118.3: Evas
Køn)

I
Gud vil Dig (o: jomfru Marie)

højt ben2i3ide.Kingo.24. intet Qvindekiøn
kommer i slig Samqvem, uden Dandser-
inder og de af den Clsisse. Kyhn.PE. 9.

Zille Hans Dotters . . Forsvars Skrift for
Qvinåékiønnet. Holb.Skiemt.E4^. naar han
var piaged af Kiøds Lyst, skyede han
Qvindekiøn. sa.Kh.415. VSO. *Nu ud med
Kjæden (d : ved skibbrudnes redning)

|
Mand-

kjøn og Kvindkjønl
|
Til Kamp for Livet.

Drachm.DM.64 jeg lærte Kvindegodhed
at kende . . for mig en utrolig, en ufatte-

lig Fabel, jeg, der var bleven som mejet
under Kvindekønnets triumferende Le-
vogn. Kidde.B.365. 2.2) (1. br.) om en enkelt

kvinde. Bang.GH.82. Alvilda hed en af

Gaardens Stuepiger, et stort og kraftigt

Kvindekøn paa et Par og tyve Aar. Wied.
Fæd.396. -kans-ord, et. (j/.Hunkønsord;

10 gram., sj.) ord, der betegner personer af
kvindekøn. Qvindekiønsord, som ere dan-
nede af Mandkiønsord, tilkiendegive deres
Kiøn ved den Endelse ske, eller inde,
eller e. JBaden.Gram.87. -lag ell. -lav«
et. {ænyd. kvindelag ; nu vist kun arkais.)

forsamling, sammenslutning af kvinder (jf.
Karle-, Pigelav^; ogs.: kvinderne i modsætn.
til mændene; undertiden: de gifte kvinder i

modsætn. til de ugifte; konelag (MO.). Moth.
20 K407. *Hilsæl ! du væne (o :jomfru Marie)\

Guds Fred! god Dag! |
Velsignet er du,

i Kvindelag | Ulignelig. Grundtv.SS.V.469.
VSO. Helst færdedes hun i Kvindelag,
sagde hun. Breum.FS.124. -lem, et. (jf.
Fødsels-, Mandslem; nu næppe br.) de

ydre kvindelige kønsdele ( Vulva). Buchw.JS.
(1 725). 6. Mesnard.Jordemoder-Skole, (overs.

1749).14. -len, et. ff -læn. VSO.) {ty.

frauen-, weiberlehen; efter mlat. feudum
30 femineum; hist) len, som ogsaa kan arves

paa spindesiden. Fau8.CU.I.64. ADJørg.
III.93.

kvindelig, adj. ['kvenali] (nu sj.

kvindlig. Nørreg.Naturr.280. OehlAG.129.
183. sa.VS.28. sa.E.228. HCAnd.Breve.I.20.
Marton.EB.151. ChrEngelst.EJ.33. jf.
VSO.). {ænyd. d. s., glda. qvinæligh (Univ
Bl.1.154) og qwynzligh, blødagtig, umandig,
SV. kvinnlig, no. kvinnelig, oldn. kvenn(s)-

40 ligr; jf. ty. weiblich, eng. womanly; til I.

Kvinde ; sml. kvindagtig)
1) som passer sig for, er egnet for,

beregnet paa kvinder; ogs.: som udøves
af kvinder, l.l) i egl. bet; især om ar-

bejde, virksomhed. Hendes Klædedragt var
. . mere mandlig end kvindelig. Blich.

(1920).XX.94. Cordia spandt som sæd-
vanlig, thi hendes Øjne tillode hende ikke
andet qvindeligt Arbeide. CBernh.II.3.

50 Qvindelig Syssel. MO. kvindelig idræt
\

jf.: Violinen er intet qvindeligt Instru-

ment. 7<S0. kvindeligt ha and arbejde,
se Haandarbejde 2. 1.2) (ofte m. overgang
til bet. 2) om optræden, væsen; især (jf.

Kvinde sp. 93P') om optræden, væsen, som
man ønsker at finde hos kvinden, qvinde-
lig Adfærd. F50. Qvindelige Dyder. MO.
D&H. han opførte sig mandigt; — hun
opførte sig kvindeligt. Byskov.M.181. jf.:

60 Der er mere mandligt eller karleagtigt, end
qvindeligt, i hendes Adfærd. iW O. || (jf.

Kvinde sp. 932"^^ samt bet. 3.2; /. br.) ned-

sæt.: kvindagtig (1). *Kun tunge Suk hans
(o : en fangen helts) sidste Haab opdager,

|

Men aldrig Graad og qvindelige Klager.

Faye.(Rahb.LB.II.274). *Vil du, at jeg
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her skal med qvindelig Graad |
Omvanke?

Pram.Stærk.lSl.

2) som hører til, er eiendommelig
for kvinder. Moth.K409. dfet ansaaes for

en . . æreløs Handling . . at bestenke sin

Kaarde med qvindeligt Blod. Engelst.Qvin-
dekj.195. qvindelig Skiønhed. MO. for den
Ydmygelse jeg saaledes tilføjer min kvin-
delige Værdighed, vil jeg intet forlange
uden det ene, at han paany tager mig
til sig som sin Hnatrn. Holstein. T. 20 (jf.

Kvindeværdighed^. Sygdomme i de kvin-
delige Kønsorganer. iSa/.'X 7. 41. jf.: et

qvindeligt SkeTet.Winth.VIIL175. kvin-
deligt køn, (I hr.) kvindekøn (1). MO.(u.
Qvindevæsenj. D&H. Il om 8temme(klang).
en qvindlig Stemme. OehlE.228. ved et-

hvert heftigt Skump hørte jeg et qvindeligt
„Ih I" fra den anden Yogn.Bhch.(1920).
VII.59. et skingert, kvindligt Skrig. Chr
Engel8t.HJ.33. \\ om aandelige egenskaber og

(jf. bet. 1.2^ deres udslag; især (jf. I. Kvinde
2.1^ om de gode ell. daarlige egenskaber, der
olm. tillægges kvinden. *Som Vinden og
Vandet er qvindeligt Sind! Bagqes.TJnqd.
11.93. qvindelig Svaghed. VSO. Kvindelig
Blufærdighed. FMøll. II. 102. kvindelig
Tankegang. jDÆIT. Ildet kvindelige, det

for kvinden karakteristiske, typiske; især: de
egenskaber, der er til prydJor kvinden; kvin-
delighed (1). Brandes.XII.50. jf.: det stø-

der højlig min umiddelbare Takt for det
kvindeligtskønne at se et Fruentim-
mer tygge paa sin Pen eller sidde med
sin Foliant paa Skødet. PMøll.II.106. det
evig(t) kvindelige, se evig 2.

|| (jf. u.

bet. 1.2 og 3.2J om egenskaber hos mænd.
*langt meer fordærvelig,

| End tyve tabte
Slag er . . qvindelig Blødagtighed for
Hæren. Kruse.DV.IV.56. hansHierte (var)
qvindligt og forfængeligt. Oehl. VS. 28.
overfor den absolut mandlige Brøchner
formede Molbechs blødere, poetiske Na-
turel sig nærmest kvindeligt. Blaum. Sk.
158. hans legemsbygning er nærmest
kvindelig

\

3) om individ. 3.1) som er af kvinde-
køn (1); nu især ved betegnelser for (fag-
lig) virksomhed. lPet.3.7(Chr. VI). jeg elsker
Naturen, Menneskene og alt Blomstrende;
men intet enkelt qvindligt Væsen har
endnu vundet min Kiærlighed. Oehl.AG.
129. qvindelige Arvinger. MO. Skolen har
mandlige og kvindelige Elever. Byskov.M.
181. kvindelige hæger. SaUXV.35. kvinde-
lige Vælgere, smsf.39. jf. bet. 2 : et qvind-
ligt Liig. Oehl.AG.183.

\\ (nu sj.) om billed-

lige fremstillinger, et herligt malet qvinde-
ligt Portrait. Winth.VIII.175. PMøll.IL191.

II ved koll. Familiens qvindelige Deel kla-
ger over, at Ægtemanden bestandig er
fraværende. Heib.Pros. VIII.491. qvindelig
Afkom. 7iS0. Gymnastik for den kvinde-
lige Ungdom.A6fi)rac/imanw.{'6o^fifei.:Z869^.

jf. navne paa foreninger (sammenslutninger),
beregnet paa kvinder, som Kvindelig Idræts-

forening, Læseforening (Krak.l929.1.168).
3.2) som har de for kvinden ejendom-
melige egenskaber; dels om kvinde: som
i udpræget grad besidder disse egenskaber.
*Phantasiens Spil

|
Du overlodst til qvinde-

lige Qvinder. in^.P. 4^^. Jeg erindrede
om, at det høieste qvindelige Ideal, som
Christenheden kj ender, vel er fremstilt
som Jomfru, men i Eenhed med at være

10 Moder. Heib. ([MFibiger.] Clara Raphael.
(1851). vi). Det er . . uimodsigeligen smuk-
kest, at en Kvinde ret er kvindelig. PMøll.
11.105.

II
dels om mænd; ofte nedsæt.: kvind-

agtig (1). *nu, som Klippen haard, nu qvin-
delig han klager. NorclBrun.Jon.69. idelig
receptive, kvindelige Mænd. PMøll.II.418.
Drachm.DJ.1.140. Det sexuelle Totalpræg
kan bytte Plads, saa vi faar de i Legems-
dannelse kvindelige Mandfolk (Feminis-

20 me) og de mandhaftige Kvinder (Viragi-
nitet). AWim.DB.34.

4) overf. anv. af bet. 3. 4.1) (til bet. 3.1

;

jf. Kvinde 7; nu sj.) om dyr og planter:

af hunkøn; hunkøns-, JapSteenstr.Her-
maphroditismen.(1845).5. de kvindelige In-
divider (hos blæksprutten). sa.(VidSelskOver-
sigtl887l88.22). S&B. ikke blot er (det)

Kvinder, for hvem Adgangen til Munke-
republikens (o: Athos)Omr2i2ide er forbudt,

30 men ogsaa ethvert kvindeligt Husdyr, som
en Ko eller en Høne, er bandlyst. NatTid.
yiol925.Aft.8.sp.5. 4.2) {jf. bet. 3.2; efter ty.

weiblich; guldsm.) om safir: af lyseblaa
farve. Hinnerup.Juv.325. VareL.^663. 4.3)

(gennem ty. weiblich fra fr. feminin (rime
feminine, vers feminin); benævnelsen beror

paa, at de fr. maskuliner (fx. pris, mis^
giver de stumpe (mandlige) rim, medens fe-

mininerne (prise, mise) giver de klingende
40 nm; metr.) i forb. kvindeligt rim, to-

stavelsesrim, hvor næstsidste stavelse er tryk-

stærk (— w ; fx. ile cvj hvile, Bue cv Due)

;

klingende rim (jt'/". kvindagtig 2 ; mods. mand-
ligt rim;. Luxd.(ReenbJ.212). *Selv Rii-
mene har noget hist og her,

|
Som slaaer;

— de qvindelige Riim især. Bagges.V. 94.

Rimet (i folkeviserne) er hyppigere mand-
ligt end qYindeligt.Heib.Pros.III.46. Recke.
Verslære.148. \\ herefter udtr. som : qv i n d e -

50 lig Cæsur. Madv.LatSprogl.H75. jf. Cæ-
sur 1. kvindelig udgang ("rimslutning.

JBaden.Gram.282), om det forhold, at et

vers ender med en tryksvag stavelse (tesis).

Recke.Verslære.29. kvindelig verslinie,
(nu sj.) vers med kvindelig udgang. JBaden.
Gram.282.
Kvindelige-hed, en. t) GJ egenska-

ben at være kvindelig; især til kvinde-
lig 3.2 (ell. 1.2;; en kvindes natur og væsen;

60 navnlig (i best. anv.) om de egenskaber, der

findes hos ægte, sande kvinder. Den blye,
blide, rene Qvindeligheds hellig^e Ynde.
Rahb.(VSO.). hvis en Pige (skriver digte

om sin ulykkelige kærlighed), saa synes man,
at hun gjør Brud paa Noget — paa sin
Kvindelighed. Goldschm. Vlll.357. det rent

XI. Rentrykt 9/9 1929
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æteriske Begreb om Kvindelighed . .: den
bly Blomst, der som Markens Liljer hver-
ken arbejdede eller spandt, men kun kunde
fortrylle og plukkes. Troel8L.XII.233. Kvin-
delighed er Kvindens smykke.Krist.Ordspr.
179. 2) O/. Kvindehed ; sj.) den kvindelige

del af menneskeheden; kvindekønnet. Don
Juan . . attraaer i enhver Qvinde den hele
Qvindelighed. Kierk.1.80.

Kvinde-lilCle), en. O/- Konelil(le),

Pigelil; nu sj.) lille kvinde; især (i tiltale)

som kælende ell. spøg. betegnelse, -lille: (Kalk.
V.627). kvindelille . . et venligt ord, som
mand siger til en kvinde hvifi nåun mand
ikke véd.Mo<;i.Z^07. *KvindelilI din Tro
er stor,

|
Ske dig, som du vildel . . |

Det var
Herrens Ord en Gang |

Til den Hedning-
Kvinde. Grundtv.SS.III.165. Kvindelil —
din Tro er stor. KMich.(bogtitel.l925). -li-

nie, en. (jf. -side 3, -slægt 1 samt Mands-
linie; især hist.) nedadgaaende række af
kvindelige efterkommere; ogs.: række af efter-

kommere, der nedstammer fra en families
spindeside. Holh.DH.II.467. Mandsliniens
afgjorte Forrang (ifølge Kongeloven) for
Kvindelinien. Ottosen.VH.II.332. smst.lll.

369. -list, en. (jf. u. Kvinde 2.3; sml.

-sned, -svig^ listigt paafund af en kvinde,

ell. (især) : listighed, som den findes hos kvin-

der. Moth.K407. *Hvad kand dog Qvinde
List i Hast ej ud-studere ? Holb.Faars.238.
„Det var een stor Qvindelist." — „Hvor-
dan er dette tilgaaet." — „ . . jeg veed
ikke, dend Jøde som boer i dette Huus
maa have overlagt det med min Kone."
8a.Didr.20sc. *Kvindelist og Kvinderæn-
ker. X>racAm. XI.65. især i talem.: mands
list er vel behænde, men kvindelist er
uden ende, se H. behænde 2. jf. ogs. Mau.
1.623. VSO. CP -litteratnr, en. (jf.
Damelitteratur^. Brandes. Overs, af Stuart
Mill : KvindernesUnderkuelse.(1869).130. Nu-
tildags er der . . fremkommet en egen
Kvindelitteratur, som er meget forskel-
lig fra tidligere Tiders Dameproduktion.
VilhAnd.BT.280. -lod, en. (f Kvindes-.
Nørreg.Privatr.11.261). (jf. Konelod; jur.)
arvelod, som tilfalder en kvinde; især (for-
æld.): halv arvelod i forhold til en mandlig ar-
vings; søsterlod. Sal.XI.150. D&H. -log^ik,
en. nedsæt., om tænkning ell. ræsonnement, der
i logisk henseende er mangelfuld(t), vidfier

om mangel paa logisk evne ell. skoling. D&H.
11.664. Mændene trækker paa Smilebaan-
det og fremsætter deres ofte hørte og
stedse lige smigrende Ytring: — Kvinde-
logik lPoi.%i959.4.S2?.4. -lykke, en.(l.br.)

1) kvinders lykke; lykke, som kvinder kan
opnaa. VSO. SvLa.(bogtitel.l903). 2) det,

at en mand gør lykke hos kvinderne, opnaar
kvindegunst. VSO. MO. D&H.

|| [6.2] f en
mands held i giftermaal; konelykke. vAph.
(1759).351. -lyst, en. spec. (nu næppe br.)

om lystenhed, attraa hos frugtsommelige efter
(ufordøjelig) mad og drikke. Moth.K407.
Gram.Nucleu8.832. VSO. CO -lysten, adj.

meget kvindekær. VilhAnd.BT.50. -læbe,
en. t) (jf. -mund; 1. br.) i egl. bet. Jeg veed
jo at De ikke nægter qvinde Hjerter og
qvinde Læber nogen rimelig Bøn. Cit.1839.

(Grundtv.B.II.313). 2) f (anat.) i flt., om
skamlæberne (Labia). Buchw.JS.(1725).6.
Mesnard. Jordemoder-Skole, (overs. 1749). 15.

-læ^e, en. (jf. Dame-doktor, -læge^ læge,

der især behandler kvindesygdomme
; gynæ-

10 kolog. Gjel.R.42. Panum.417. -læn, et.

se -len. -mand, en. (sj. Kvind-. Molb.HO.
404. jf. VSO. t Kvindes-, se bet. 2). 1) om
kvinde. I.i) (vist fra no. kvinnmann (jf.
VSO.), sml. fsv. qvinnmaj)r, oldn. kvenn-
ma9r, eng. woman, hvor 2. led har den opr.

bet. „menneske''; jf. Kvindemenneske) f stor,

kraftig kvinde. Moth.K408. 1.2) (sj.) ned-
sæt., om en kvinde, der (i ydre, væsen, vaner
osv.) minder om en mand. *Kong Albrecht

20 gjentager den gamle Tale, | Med Spotord
uden Hoved og Hale:

| Om „Skjørtekon-
gen" i Danmarks Land,

|
Om „Munke-

deie" og „Kvindemand". Iw^.i)M. 80. 2)
om mand. 2.1) (jf. Konemand) f ægtemand.
Qvindes-Mand. vAph.(1759). 2.2) (jf.
oZdw.kvennama9r, kvindejæger, samt -dreng,
-karl 2; sml. Kvindfolkemand; især poet.)

kvindagtig, fej person. Moth.K408. Rahb.
Fort.1.88. *Du Kvindemand, du sløve I . .

|

30 Du har Kræfter som en Løve,
|
Men

Hjærte som et Lam. PMøll.I.129. Dorph.
Sofokles.341. ThomLa.EL.97 (se u. -karl 1).

II
i videre anv., om mand med, homoseksuelle

anlæg (VSO.) ell. kastrat (ArthChrist.(St
SprO.Nr.131.28)). -menneske, et. (nu
næppe uden for dial. (OrdbS.(sjæll.). Feilb.):

Kvind-. Holb.Didr.5sc. sa.Søhist.97. LTid.
1725.13.1726.429. Argus.l771.Nr.38.2. FE
Mull.^336. jf. VSO.). (ænyd. quindismenne-

40 ske; jf/.-mand 1.1 sam^ Karlemenneske; dagl.)

kvinde; ofte m. foragt bitone: fruentimmer;
ogs. (i forb. m. nedsæt, adj.) om slet (letfær-

dig ell. tyvagtig) kvinde: kvind. Holb.Ul.II.9.
det liderligste Qvind-Menniske under So-
len. Pamela.1.148. en Soldat har besvang-
ret et ungt Qvinåe'Mejineske.MR.1764.
160. Stampe.VI.215. hun er det dejligste

Kvindemenneske, som der kan tænkes
paa den hele Jord. Hostr.EF.1.5. Hvor

50 Mænd dog er langt stoltere og bedre end
vi Kvindemennesker. iVans.JZ).155. Feilb.

OrdbS.(sjæll., fynsk), -mnnd, en. (jf.
-læbe 1; især poet.). *Forfædres Daad i

Qvindemund kun klinger spag. Oehl.XlI.
274. Det er kolde Kys, Ørvarodd faaer
af Q;v'måem\Jinå.smstXXXII.95. PalM.VI.
88. -mælk, en. (æda. quinnæ m(i)elch,
myølk (AM.);jf. Konemælk) mælk fra kvin-

debryster; die; modermælk. HesteL.(1703).
60 C5v. det spæde Barns Føde, Kvindemæl-

ken. Panum.105. -nar, en. (nu sj.) 1)

mand, som er overdrevent kvindekær; kvinde-

jæger; kvindekarl (2). vAph.(1759).35L VSO.
2) (jf. -slave 2) person, som er til nar for,

bliver narret, bedraget af kvinderne. At
henleve sin beste Tid ugift, er at udsette
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sig for den Fare, tilsidst at blive, enten
en gammel Skiørlevner eller en gammel
Qvinde Nar. Ew.(1914)11.357. VSO. -na-
tur, en. (jf. -art, -væsen 1). Kvindena-
turen i dens sunde Udvikling, i dens Rig-
dom og Fylde. Brandes.X11.51. Maa ikke

enhver fribaaren Kvindenatur føle sig op-

fordret til Kamp mod alt dette officielle

Bykleri. Schand.UM. 131. -navn, et. 1)

(sj.) i hest. anv.i benævnelsen kvinde. Jeg
skammer mig ikke ved Qvindenavnet.
VSO. 2) navn (fornavn, døbenavn), der alm.

bæres af kvinder, det Danske Qvinde-Nafn
I>mde.LTid.l740.501. Hjortø.OS.145. -ord,
et- (jf' -Sprogø ord, som især kvinder bru-

ger, som yndes af kvinder. Et særligt kvin-
deord er yndig. Je8p.SprU.169. -pak, et.

(sj.) d. s. 8. -kram 2. (det) katolske Kvinde-
pak. JPJac. J. i56. -pen, en. (sj.) spøg.

omskrivning for en kvindelig skribent. *En
Romersk Qvinde-Pen vel skulde kunded
viise,

I
At slette Satyra (o: af Juvenal)

. .
I

Fast lidet bedre er end Daare-Kiste-
Snak.Holb. Paars. 211. -person, en. se

Kvindesperson. -post, en. (jærnb.) be-

tegnelse for, at pasning af led og signaler

udføres af en ledvogters (en banearbejders)

hustru under hans fravær ell. frivagt. DSB.
OrdreC.II.104. -præst, en. (jf. Dame-
præst; sj.) kvindelig præst. KvBl.^hl913.1.
sp.2. -raad, et. 1) {glda. qwinde raad
(PLaale.nr.l53B)) raad, givet af en kvinde.

*Qvinde-Raad og Regimente |
Sielden Got

det ind vil hente. EeynikeFosz.(1747).271.
VSO.

II
ordspr. kvinderaad er spinderaad,

se Spinderaad. 2) raad, raadsforsamling,
som bestaar af kvinder. VSO. MO. Paa
(kvindekongressen) i Washington 1888 stif-

tedes „Det internationale Kvinderaad" .

.

til Fremme af Kvindernes Sag.SaUXV.
41. -ran, et. (jf. -rov; 1. br7). Engelst.

Qyindekj.65. VSO. MO. -regering;, en.

(jf. -regimente ; nu sj.). Moth.K408. En-
gelst. Qvindekj.286. MO. -regimente? et.

(nu næppe br. -regimentj. (jf. -herredømme,
-regering, -vælde; nu 1. br.) det, at en kvinde
(ell. kvinder) regerer, har magten i en stat

(Holh.Ep.V.^78. VSO.), et samfund, en kreds
ell. især (jf. Kvinde 6.2) i sit hjem, over
sin mand; skørte-, tøffelregimente. Grundtv.
PS.III.145. D&H. *Gid aldrig i min tiid

. . nogen Qvinde
|
Med andet mænger sig,

end kaage, sye og spinde.
| . . man viise

kand paa prent,
|
At sielden lyckelig

er Qvinde Regiment. Holb. Paars. 204.
Graah.PT.11.109. f -rensning, en. [4.8]

barselflaad. vAph. (1772). III. -ret, en.
spec. om rettighed(er), som tilkommer kvin-
der(ne). yAph.(1764). VSO. || især (jf. -valg-
ret; polit.) om de rettigheder, som kvinde-
sagens talsmænd kæmper for. jf.: Kvinde-
retsbevægelsen i Nordamerika. D«^-
marHjort. (bogtitel. 1906). -rov, et. (jf.
-ran samt Jomfrurov; 1. br.) rov af kvin-
der; især [6.2] om rov af hustru. VSO. MO.
Brandes.XII.56. der gik lystige Sagn om

Kvinderov med paafølgende Maaltider,
hvor man i Festrusen havde spist Bruden
med. JVJens.Br. 147. -ræd, adj. (l.br.)

1) frygtsom, fej, ræd som en kvinde. D&H.
2) bange for kvinder; ogs. : d. s. s. -sky. *For
Hexekonster hver Mand tør flye;

|
Men

kvinderæd skal man ei mig nævne llr?^.

DM.81. den gamle, kvinderædde Peber-
svend. ^ndiV^x-.M..3i. -rost, en.(jf.-stem-

10 me; især poet. ell. højtid.). VSO. Winth.HF.
81. D&H. -rover, en. (jf. -rov; 1. br.).

VSO. MO. PalM.ni.39.
K-vindes-, i ssgr. se Kvinde-.
Kvinde-sadel, en. {ænyd. d. s., oldn.

kvenns99ull; jf. Damesaddel) sadel, som
bruges af kvinder; nu især om islandske for-

hold. vAph.(1759). VSO. Fleuron.STH.39.
-sag, en. 1) sag, forhold, der vedkommer
kvinder, l.l) (nu sj.) i al alm. At forbinde

20 Saarede var en Qvindesag i det gamle
Norden. 7/SO. 1.2) {efter 1850; især polit.)

oftest i best. f., om arbejdet for kvindens fri-

gørelse, ligeberettigelse m. m. (jf. -bevægelse,
-emancipation, -frigørelse, -spørgsmaalj.
NationaløkonTidsskr.VI.440. Mill's Bog om
Kvindesagen. ^ran(Zes.JIJ.505. *saa skal

ogsaa Maja, |
snik-snakke Kvindesag. Aakj.

SV.1.21.
II
hertil bl. a. Kvindesags-dame (især

nedsæt.: Brandes.F.86. Leop.FL.1.64), -kvin-

30 de (Brandes.VI.581. VortLand.V1^1904.1.
sp.3), -ven (KvSamf.l912.120.sp.l). 2) i flt,

om genstande, smaasager, der tilhører kvin-

der; om pynt, stads, nips: vAph.(1764). \\

nu især (arkæol.) om gravgods, der har til-

hørt kvinder. SophMUll.VO.336. -sam-
fund, et. 1) 67'. -lag, -selskab 2; arkais.,

sj.) samkvem, omgang med kvinder. *ude
|

Skal vi (o: jomsvikingerne) dog ikke holde
os, som Munke, |

Fra Qvindesamfund?
40 Oehl.IV.41. 2) sammenslutning, forening af

kvinder. VSO. Erak.l922.1.179.
K-vindes-bryst, et. se Kvindebryst.
Kvinde-selskab, et. (nu 1. br.). 1)

(jf. -gilde^ selskabelig sammenkomst af kvin-

der. VSO. 2) (jf. -lag, -samfund l) sam-
kvem, (selskabelig) omgang med kvinder, jeg
(kan) hverken faae Herren eller Tienerne
i Tale, thi nu er de paa Comoedie, nu paa
Mascarade, nu udi Assamblix og Qvinde-

50 Selskab. Holb.Abrac.I.l. VSO. -side, en.

(ænyd. d. s. i bet.Byjf. ty. weiberseite i bet.l

og 3; især i best. f.) 1) nu kun om forhold

paa landet: den side i kirken (højre side set

fra koret), hvor kvinderne sidder (jf. -dør,

-stade, -stoi;. Buchh.SP.97. Feilb. 2) til

kvindesiden, (dial.) om bevægelse (slag,

sving), der gøres til den gale side. Feilb.

3) den kvindelige del af en slægt; især m. h. t.

arve- ell. slægtskabsforhold: kvindelinie; spin-
60 deside. VSO. din Æt (er) paa Qvindesiden

ikke meget T\ngeTe.Hauch.V.266. mange
adelige familier nedstammer paa kvinde-
siden fra Gorm den gamle

j || (1. br.) i vi-

dere anv., om den kvindelige del af menneske-
heden; kvindekønnet. Moih.K408. I Begyn-
delsen . . havde Længselen efter hende

60*
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ikke været ham rigtig bevidst . . men
siden — det var ikke ligestraks blevet
netop hende, men hele Menneskehedens
Kvindeside. ASandemose.RossDane. (1928).
112. -sind, et. (jf. -sjælj ofte om usta-

digt sind, vægelsind. Qvindesind er som
Vind, som en Fuglpaa Taget. VSO. *Kvin-
desind er lunefuld Elektricitet. SophClauss.
M.l 9. især i talem. som .'søndenvind fsyd-
vestvind. Mai*.1.577. Feilb.III.698) er som
kvindesind, den ender altid med graad.
Thiele.111.17.

\\ (1. br.) fejt, kvindagtigt sind.

VSO. MO. -sjæl, en. O/. -hjerte, -sind;
især poet. ell. højtid.). Bothe.KB.S6. al den
Rigdom, som en Kvindesjæl gjemmer.
Goldschm.Bjl.II.201.

|| (1. br.) fej, kvindag-
tig sjæl. VSO. -skabning;, en. (nu næppe
br.). 1) kvindefigur; kvindeskikkelse. VSO.
MO. jf. bet. 2: han (havde), saavidt Sløret
vilde tillade det, lagt Mærke til en smek-
ker og yndig Qvindeskabning, der . . dag-
lig gik til Moskeen . . Han betragtede
med Velbehag den indhyllede Skikkelse
. . og fulgte den gierne med Øinene. Oehl.
XXV.3. 2) (jf.: „vel sjeld. i fordeelagtig
Omtale." Levin.) kvinde; kvindemenneske.
Der var . . endnu en Qvindeskabning med
om Borde, hvilken skulde passere for
Nancys ¥ige.Pram.Vl.é6. Paa en Græs-
bænk sad den yndigste Qvindeskabning;
andre skiønne Piger omringede hende.
Oehl.XXV.26. -skikkelse, en. (jf. -skab-
ning) kvindelig skikkelse ell. fremtoning; ogs.

:

typisk ell. karakteristisk kvinde (især: i digte-

risk ell. historisk skildring) ; kvindetype, den
luftige Qvindeskikkelse (o: et gøglesyn).
Oehl.XXX.19. Aanden viste sig i Qvinde-
skikkelse. FSO. Du veed maaskee ikke,
hvilken Magt en saadan . . ung Kvinde-
skikkelse kan udøve. Goldschm.BlSJV.142.
Kvindeskikkelserne individualiseres lige-
ledes (i sagaerne). NMøU. VLitt. II. 851.
-skræd(d)er, en. (nu sj. uden for dial.)

skrædder, der syr kvindeklæder; dameskræd-
der. Moth.KéOé. VSO. D&H. jf.Feilb. sml.:
Mette Q vin de -Skr edder ske. ffo?&.^ars.
I.l.

II
skrædder-, sypige. Feilb. -sky, adj.

(jf. -ræd 2; nu 1. br.) tilbageholdende, und-
selig over for kvinder; som undgaar kvinder.
VSO. MO. D&H. m -skænder, en.
Moth.K408. vi har nu ingen Barnemorder
og Qvindeskjænder meer i Hæren. Jn^.
VS.III.24. Drachm.KW.129. -skart, et.

Moth.K408. VSO. \\ især i billedl. udtr. *Mac-
Leanl kom frem af Krogen! | Skjul Eder
ei hsig Kvinåeskiørtetl Søtoft.T.161. Dansk
Begavelse naar sjældent ud over Studie-
aarene, saa forbløder den sig og dør; den
ligger begravet i Kvindeskørter rundt om
i EuTopsL. AndNx.U.51. -slave, en. 1) f
kvindelig slave. OeconJourn.1758.300. 2) (jf.
-nar 2, -træl; sj.) mand, som er aldeles af-
hængig af, er slave for en kvinde og hendes
luner. PGFibiger. Overs. afSophokles: Anti-
gone.(1816).42.

t K.vindes-liv, et. livmoder; moders-

liv. vAph.(1759). VSO. -lod, en. se Kvin-
delod.
H-vinde-slæg^t, en. {ænyd. d. s. i bet. 2,

jf. ty. weiber-, weibsgeschlecht) 1) (nu
næppe br.) især i best. anv.: mødrene slægt;

ogs.: kvindelinie, -side (S). Moth.K408. VSO.
Efter den saliske Lov var Qvindeslægten
udelukt fra Thronfølge. MO. 2) f d. s. s.

-køn 2.1. *0 Qvinde-Slægt byg ey paa
10 Løfter meer og Eed.Holb.Mel.il. 5. sa.

Metam.60.
Kvindes-mand, en. se Kvindemand.
Kvinde-sned, et. (ænyd. -sned, -snid

;

arkais., sj.) kvindelist. *Din Fader skal ei

længere skuffes ved
|
Dine falske Taarer,

dit Qvmdesned.Hrz.VI.168. -sot, en. (æda.
quinnæ sot (Harp.Kr.l84)) kvindesygdom,
-syge; vist kun i (den foræld.) talem. hævn-
gerrighed (ell. hævnsygej er kvindesot,

20 se Hævn-gerrighed, -syge. -spejl, et. {jf.

flda. en spegell offuer alle quinde (Kalk.
V.55); poet, højtid.) forbillede, mønster for

alle kvinder; ædel, fremragende kvinde. *san-
delig, hun (o: dronning Margrete) er et

Qvindespeil,
|
Og hun forener Mandens

Kraft, jeg veed,
|
Med qvindlig Dyd og

med Elskværdighed. Oehl. IX. 153. *End
vexled han mangen Tanke | Med det klare
Qvindespeil,

|
Han syntes, den ædle Lilie I

30 Var uden mindste Feil. Hauch.SD.II.165.
Kvindes-person, en. (ogs. skrevet i

to ord. — sj. Kvinde-. Holb. Ep. III.202.
Kvinds-. Reiser.l.lU. VSO. (u. Qvindeskab-
ning 1)). {ænyd. kvindis person(e) og kvin-
deperson, SV. kvinnsperson, J/". ty. frauens-,
weibsperson; sml. Fruens-, Mandsperson
sam^Kvinde-billede, -menneske, -skabning;
nu næsten kun arkais., jf. : „foræld." Levin.)

person af kvindekøn; kvinde; undertiden m.
40 nedsæt, bitone : kvindemenneske. Mands-Per-

son tager to Loder imod een Qvindis-
Person .. i alle Atyb. DL.5—2—29(jf.
Kvindelod), dersom det er en qvindes
person (1871: Kvinde), da skal din vur-
dering være tredive sekel. 3Mos.27.4(Chr.
VI). Holb.Hh.I.169. nogle Qvindes-Per-
soner af et fælt Anseende. Eiv. (1914). I.

69. Olufs.NyOec.I.31. ADJørg.III.127. en
svenskfødt Kvindesperson. Nystrøm.Forly-

50 stelser i Fr. VrsTid.II.(l 913). 9.

Kvinde-sprog, et. (jf. -ord samt Da-
mesprog) taleform, udtryksmaade, der er

særegen for, yndet af kvinder. Sandfeld.S.^

297. Fra kvindesprog er følgende dristige

omvending: Ham bestilte vi ikke andet
end at drUle fra morgen til aften. Hjortø.

SprogetsLuner.(l92 7).l 71. -spergsmaal,
et. især (i best. anv.; polit.) om kvindesagen

(1.2) og de dermed forbundne spørgsmaal.
60 D&H. HFrisch.EuropasKulturhist.L(1928).

313. -stade, et. (jf.-stol; dial.) kirkestol, kir-

kestade forkvinderne.NSvends.H.90. -stem-
me, en. (jf. -røst) især om høj, fin stemme

;

undertiden om pibende røst, fistelstemme hos

mænd. vAph.(1764). hvilken Herlighed er

. . en skjøn Kvindestemme! Goldschm.Hjl.
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IL201. AndNx.PEJI.65. -stol, en. (ænyd.
kvindstol, isi. kvenstoll

;
.//".-dør, -side 1,

-stade samtKarle-, Kvindfolke-, Mandsstol)
nu vist kun om forhold ilandsbykirker: kirkestol

for kvinder. TroelsL. VIII.8. Feilb. -stue,
en. 1) {ænyd. d. s.; jf. -bur, -hus, -værelse
samt Fruerstue ; nu vist kun om ældre tiders

forhold) opholds- ell. arbejdsrum for kvinderne
i et hus. Hauch.II.435. Deretter gik Thordis
ind i Qvindestuen, hvor Herdis sad alene
ved sin Væv.smst.V.lO^.

|| (j/. Karlestue

;

nu næppe br.:) „kaldes den stue, hvor
tieneste piger har deres tilhold." lio^/i.iir

408. 2) [^.2] (dial.) barselstue; ogs.: kvinde-
gilde. MDL.428(falstersk). SjællBond.140.
-svend, en. (jf. -dreng, -karl, -mand
2.2 samt Jomfrusvend; nu kun dia,l.) mand,
som efterstræber kvindegunst; ogs.: kvindagtig
mand. Moth.K408. OrdbS.(Fyn). -svig,
en. {ænyd. d. s.; jf. -list; nu sj.) *til kort
kom hans Kløgt og Rigdom ) ved en eneste
Kvinde-Svig.2)mc/im.ZJ.54. en agtet Køb-
stadborger, som Drik og Kvindesvig havde
gjort til Landevejsbisse. Gravl. BB. 29.

-syg, adj. {ænyd. quindesiug (PJColding.
Etymologicum.(1622).785); jf. kvindfolke-
syg; arkais.) kvindekær; kvindelysten. Moth.
K408. Gram.Nucleus.973. Oehl.P.275.Hauch.
V.192. -sygdom, en. (jf. -sot, -syge 1;
med.) sygdom, der er hyppig hos ell. kun
forekommer hos kvinder; især: lidelse, der
skyldes sygelige tilstande i de kvindelige køns-
organer; gynækologisk lidelse. VSO. Panum.
417. -syge, Qn.(nu næppe br.) 1) (jf. Kvind-
folkesyge^ d. s. s. -sygdom, en bekendt
Kvindesyges (o: hysteriens) Elrampesymp-
tomer. PMøll. 11.158. \\ spec. om menstrua-
tion. Moth.K408. 2) det at være kvindesyg.
VSO. MO. d -syssel, en. (jf. -arbejde
osv.). Baldyring og anden Kvindesyssel.
Grundtv.PS. 1. 472. Hauch.II.128. JOlr.
SD.II.32. -san, en. (jf. -født; poet, højtid.)

søn af en kvinde; mand. VSO. FGuldb.P.
246. du forvendte og gjenstridige Kvinde-
Søn 1 lSam.20.30 (Lindberg), -sevn, en.
(sj.) om lang og dyb søvn (saaledes som
kvinder plejer at sove). *En liden Slummer,
ingen Qvindesøvn. Oehl.IV.89. -tant, en.

(jf. -værk slutn., -væsen 1 ; nu sj.) om ube-
tydeligt arbejde, ligegyldige handlinger, som
kvinder lægger vægt paa. *Taare kan jeg
ei udgyde;

|
Taare er kun Qvindetant;

|

Men mit Blod for dig skal flyde. Rahb.
Fort.lI.164. VSO. MO. -tro, en. (jf. -tro-
skab; nu sj.) tro hos kvinder; især: kvindens
troskab, trofasthed (mod manden). Moth.K
409. VSO. MO.

il
ogs. (nedsæt.): upaalidelig-

hed; utroskab. VSO. -troskab, en. (jf.
-tro;. VSO. naar Talen falder paa Kvin-
den og Kvindetroskab, farer et Haansmil
over hans Ansigt. Schack.64. D&H. -træl,
en. (sj.) d. s. s. -slave 2. Dorph.Sofokles.192.
195. -tyende, et. (nu næppe br.) kvinde-
ligt tyende. Olufs.NyOec.1.10. P -type,
en. mønster for kvinder; typisk kvinde; ogs.:
kvindeskikkelse. Brandes.lL193. H. de Bal-

zac: Kvindetyper. Noveller. Overs, af
li.Bang.(bogtitel.l880). D&H. -tække,
et. t) (endnu ikke i S&B.; jf.: „norsk ud-
tryk." HjælpeO.) evne hos mænd til at vinde,
tækkes kvinder; dameiække. (en) ung Mand,
der er meget indbildsk af sine ydre Fortrin,
som véd, at han har Kvindetække. Po^Vi
1903.1.sp.7. AndNx.PE.1.97. (Dante) var
lille af Person, uanselig klædt og vidste

{o sig uden Kvindetække. Jør^.4.48. H (sj.) i

best. f. om ikke for andet saa for Kvinae-
tækkets Skyld, holdt (han) sig pyntelig i

mine aflagte Yi\ddåQT. Kehler.KK.30. 2) S
evne hos kvinder til at tækkes mænd. Livets
Lygtemænd.(1902).108. -taffel, en. {ænyd.
-tofell) Moth.K409. VSO. || talem. (nu næppe
br.): staa under kvindetøffel, lade sig

regere af kvinder; staa under tøflen. VSO.
-vaaben, et. især overf, om forsvars- ell.

20 kampmidler, som kvinder bruger. Taarer er
ofte de bedste Qvindevaaben. VSO. MO.
om neglene: D&H. -valgret, en. (jf. -ret;

polit). Kvindevalgret, (bladtitel. 1908-15).
HFrisch. Europas Kulturhist. II. (1 928). 525.

jf.: Kvindevalgretssagen er YvQin.-

tiåens Sag. KvBVV7l913.1.sp.4. -ven, en.

^J/". Dameven; nu sj.) ven af kvinder(ne);
kvindeelsker. Blich. (1920). XXIII. 99. \\ i

talem. ingen er en god kvindeven, uden
30 han er sine penges uven. VSO. -ven-
skab, et. (1. br.) en kvindes venskab;
venskabeligt forhold til en kvinde ell. ml.

kvinder indbyrdes. Rahb. E. IV. 460. (jf.
Damebekendtskab; nedsæt.:) han (tyr) i

sin Fortvivlelse til Nattesvireri, til Ad-
spredelser og Kvinde -Venskab. Brandes.
III.456. -verden, en. (1. br.) i best. f.

:

kvindekønnet, i mdme de Sevigné, mdme
Lafayette, mdme de Maintenon har klas-

40 siken erobret ogsaa kvindeverdenen.7 Fe<i.

C.IO. -vis, en. især i forb.-pa.si kvinde-
vis, saaledes som kvinder har for vane; paa
kvinders maade. Moth.K409. paa Kvinde-
Viis blev hun . . angest og bange. Grundtv.
Saxo.1.18. *(jeg) vil gjerne prøve . .

|
hans

Hiertes Malm i Kampens Hede . .
|
i denne

Digel kastet,
|
Jeg ofte saae et Bryst, i

Freden modigt, | Som Vox at smelte hen
paa Qvindeviis. Bredahl. V.32. Drachm.XI.

50 36. -vold, en. (sj.) 1) kvindeherredømme,
-regimente, komme i Qvindevold. VSO. 2)
(vist dannet efter Vennevoldj i forb. i

kvindevold, i kvindeselskab; hoskvinder.
*Naar Krigsmanden raster . . | Da søger
han sin Hvile

|
Helst udi Qvindevold.

Winth.HF.181. -vrede, en. (Kalk. V.628).
Kvindevrede er lig Sommerfrost, den varer
en Nat, og saa er den iorhi. JPJac.DU.98.

II
især i ordspr. som: kvindevrede og

60faareskræk ^søndenvind ogkvindevrede.
Levin, søndenvind ell. østenvind, kvinde-
vrede og faareforskrækkelse. OrdbS. (jy.,
sjælL). jf. ogs. Feilb.) ender gerne med
væde, se Faareskræk. CP -vælde, en
(VSO. HjælpeO. Cantu.V.893. D&H.) ell.

et. {ænyd. d. s.; jf. -herredømme osv.) VSO.
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Cantu.V.893. Grækernes Forestilling om
(amazonerne) har deres Rod i ældgamle
Efterretninger om barbariske Folk i fjerne

Lande, hvor der herskede Kvindevælde.
Sain.eiS. CP -værd, et (Rahb.E.II.244.
VSO. MO.) ell. en (JacFaludan.FJAOé).

(jf. -værdighed; 1. br.) de for kvinden ejen-

dommelige værdifulde egenskaber. Bahb.E.
11.244 (se u. -færd 1). Ing.EM.III.161.
BHch.(1846).IILDedic.JacPaludan.FJ.104.
GJ -værdig^hed, en. Drachm.F.1.11. Der
er . . en vis forskel på kvindeværdighed
og dameværdighed: den sidste er vel mere
VLdYeiiåig.Hjortø.Sproget8Luner.(1927).149.

-værelse, et. (jf. -stue samt Dameværelse

;

især om forhold i oldtidens Grækenland).
SFrisch. Europas Kulturhist. I. (1928). 263.

-værk, et. (jf. -arbejde osv.; nu sj.). VSO.
MO.

II (jf. -tant, -væsen t) nedsæt. Kiær-
lingerie, Qvinde-Verk og Væsen. vAph.
(1759).L372.sp.2. -væsen, et. 1) (1. br.)

kvindelig optræden, kvindelige manerer olgn.

S&B. D&É.
II

nedsæt. : d. s. s. -værk slutn.

vAph.(1759).I.372.sp.2. 2) kvinde; kvinde-

menneske. *i al den Tid ei noget
|
Qvinde-

væsen Foden satte
|
Her paa Slottet. Heib.

Foet.IV.65. VBergstrøm.M.llO. 03 -ære,
en. (jf. Jomfniære;. VSO. JDagNyh.y9l907.
Till.2.8p.4. O -eje, et. {ænyd. d. s. (PSyv.
1.164)) især i billedl. udtr., dels om en kvin-

des venlige blik, kærlige øjekast, dels om kvin-

delig iagttagelsesevne, opfattelse olgn. (jf.
-bliksam^Moderøjej. *Troe eipaa Qvinde-
Øine. Winth.HF.128. Kaalund. F. 57. *et

Kvindeøie finder sagtens Feil nok. IliaFi-
Uger.TreDramer.(1857).101. Feilb.

Kvindfolk, pi. ell. et (i bet. 2; i bet. 1

1. br. uden for dial: Sibb.Aa.I.31. Font.K.46.
JVJens.AH.32). ['kven,fn)lV] flt. (i bet. 2)
d. s. {glda. qwin(d)folk, -falk i bet. 1 og 2
(Michael.l2. Rimkr.291. Suso.197. Mand.
185), quinnefalk (Mariagerleg.436), 8v.,no.

kvinnfolk, oldn. kvenn-, kvennafolk, sml.

ty.weiher-j weib(e)svolk; jf. Karl-, Mand-
folk samt Kvindefolk; i alm. spr. oftest (i

bet. 1) m. let nedsæt, ell. spøg. bitone)

1) (jf. Kvind-timmer, -tøj^ som sammen-
fattende betegnelse for kvinder (i modsætn.
til mænd); som pi. ell. (1. br. i alm. spr.) i

ent. som koll. hvo vil foragte dette folk,

som haver hos sig saadanne qvindfolk
(1871 : Kvinder; ? Jud.l0.22(Chr. VI). Om
Qvind-Folkenes Anatomie eller Skabning.
Buchw.JS.(1725).3. *hvo kan hamle | Med
Qvindfolk op i List ?Sr2r. 1. 6 (j/. Kvinde-
list;. *Blot I Kvindfolk faar Jer Vilje.
Drachm.XI.60. *(der) sad i Kirkens Stader,

I

de gode Mænd i sluttet Flok til Sønder, I

Kvindfolket lidt til Norden for Gudfader.
JVJens.AH.32(jf. Kvinde-side 1, -stol;, at

græde sømmer sig kun for Børn og Kvind-
ioYk.D&H.

II
i forb. som person af kvind-

folk, (bibl, jf.: „sieldent". VSO.) person
af kvindekøn, de Personer (Chr. VI: menni-
skers personer; af Kvindfolk, som ikke
havde kjendt Mandkjøns Samkvem. 4Mos.

31.35.
II (jf. I. Kvinde 4.4; m. h. t. erotisk for-

hold, de, som snige sig ind i Husene, og
besnære Qvindfolk. -2 2^m.5.6. Vogte dig
vel for Qvindfolk. Æreboe.21. Ved Jer blev
han forført til Ødselhed, til Kortsjpil og
Terninger, til Sviregilder og til Qvind-
folk. I?r2;.JX i <55. løbe efter Kvindfolk.
D&H.

II (jf. 1. Kvinde 5; i forb. m. adj. m.
nedsæt, bet. Letfærdige Qvindfolk. DL.6—

iol3—29. Stampe.VI.83. især i forb. som
løse kvindfolk, se løs.

|| (jfl.KYmde
6.5; især dial.) oftest i best. anv., om alle de
paa et sted boende kvinder, især om de til

en familie, husstand hørende. Qvindfolck
har alt formeget at sige her i Hamborg.
Holb.Kand8t.I1.3. *Mine Qvindfolk tage
med.

I

. . Ragnhild, kan I troe, er en dri-

stig Skytte. Hrz. VI.42. „Hvor er Kvind-
folket?" — „De er vist gaaet ind for at

2Q s\iite.''EChristians.My.40. Feilb. 07- Karl-
folk 2; om det kvindelige tyende paa en gaard:
alt hanses (o: godsejerens) Kvindfolk ble'

jo velsignet (0: fik børn). Baade Stu'pi'en
og Mejersken og Gaasepi'en med for den
Savs Skjlå.Wied.Silhuetter.(1891).20.

\\ (jf.
t*. I. Kvinde 2.3; talem. og ordspr. alle kvind-
folk er ligedanne om nsitten. Moth.K409.

kvindfolk er ei at troe.sms^. Lange KJæder
og stakkede Sind høre Qvindfolk til. VSO.

30 (jf.Mau.5162). Kvindfolk er slemme at

have, men værre at miste. Mau.5191. Krist.

Ordspr.178.

2) (især dial.) m. individuel bet., om en-

keltperson: kvinde; kvindemenneske. DL.
6—13—20. *Skiøndt Skade var et Qvind-
folk heel ulige Frei (o: Freja)y

\
Hun var

dog stærk og dygtig. Oehl.NGr.169. Tvende,
et Mandfolk og et Kvindfolk. Blich.(1833).
VII.28. et stort Qvindfolk. FEMiill.^337.

40 JFJac.I.146. Det er mest for at have en
mandlig Medhjælp; jeg gamle Kvindfolk
gaar saa alene her. AndNx.FE.III.87. det
lorstaar du ikke, for du er kun et Kvind-
folk. X>cfefi. Feilb.

II C?7. 1. Kvinde 4.i; 1. br.)

om det voksne, fuldt udviklede individ, i mod-
sætn. til barnet, hun er mere voksen i det
hele, mere Kvindfolk, end hun behøvede
at være det efter sin Alder, meget mer
end Kathrine vil være det, naar hun bliver

50 femten AsLr.JakKnu.LU.68.
\\ (jf.l. Kvinde

5; foragt.; især om letfærdig kvinde. Hvo
nogen Qvindis-Person beligger, bøde til

sit Herskab 24 Lod Sølv, og Qvindfolket
12 Lod Sølv,DL.6—13—l. Kongen (sagde):

skaf mig et Kvindfolk (orig.111.235: Fruen-
timmerj herind I Ogsaa det fik han, løftede
Sløret og sagde: det var en kiøn Gribbe-
nille. Grundtv.Snorre.^733. HejmdaUVil870.
4.sp.2. S&B.

II
i p. han gav sig til at

60 løbe . . ind ad Huset og op ad Trappen,
hvor de to halvbadede Qvindfolk stode.

Tode.IX.219. Ud til disse Soldaterbyer
kom om Morgenen . . nogle gamle Kvind-
folk og bød Noget fal, de kaldte Kaffe.
DJohans.JS.197. Feilb.

Kvindfolke-, i ssgr. ["kvenfcnl^a-] (nu
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næppe hr. Kvindfolk-. vAph.fl759). VSO.).
(især dagl. ell. dial.) til Kvindfolk (1).

-fi^al, adj.fjf. -syg) kvindekær; kvindelysten.

•Ulykkes-Paris, du smukke, du kvindfolke-
gale Forfører (Wilst.: Qvindeforlokker^I
Gertz.( Wil8t.Il.XIII.v.769). -galen: Esp.
447. t -mand, en. (jf. Kvindemand 2.2^

kvindenar. vAph.f1759).851. -stol, en. kvin-
destol. VSO. OrdbS.(bornh.). -»yg^ adj. (nu
næppe hr.) d. s. s. kvindesyg. vAph. (1772).
111.547. '»Jfne, en. (nu næppe hr.) d. 8. 8.

Kvindesyge 1. vAph.(1759).351. VSO.
kviiKlisk, adj. se kvinåsk.
H.viiid-karl, -ken, se Kvinde-karl,

-køn. kvindlig:, adj. se kvindelig.
Kvind-niand, -menneske, se Kvin-
de-mand, -menneske.
kvindsk, adj. [kven's^] (f kvindisk.

Moth.K409). (ænyd. kvind(i)sk, sv. kvinnsk,
kvindelig, kvindekær, no. dial. kvendsk, kvin-
dekær, isZ.kvenskur; til I. Kvinde) 1) (sj.)

kvindelig; om mænd: kvindagtig. Moth.
K409. hun (prøver) at trænge sig ind i

hans slindige (o: falske) Ba^hu, som hun
C|[uindsk fornemmer sig til. ThitJens.AB.69.

jf.: (Cadiz) voksede deraf — i Rigdom
og Skønhed og i en egen kvindsk Magt-
brynde, som fik den til at skænke sig
hen til den mægtigste efter Tur, til Kar-
tago, til Rom. AndNx.SD.21. 2) (vistnok
om kvindelysten mand; nu næppe hr.). „Løs-
agtig. (Norsk; ogsaa Jydsk.)". VSO.
KVindji-person , en. se Kvindes-

person.
H.vind-timmer, et. [-,tem'8r] (ogs.

•tømmer [-jtøm'ar]^. {spøg. omdannelse af
Fruentimmer; jf. ty. weiberzimmer; især

jy.) fruentimmer; kvindfolk. Feilb.II.340.
\\

koll. Hjemmets Lykke priste han, og de
to gamle Kællinger (o : sin mor og sin kone)
. . „det er en Guds Velsignelse med det
KvindtømmeT.'' KMich.FA.125. -taj, et.

(j^n^. wiw'rtiig, ^t/. weibszeug samt Kvinde-
kram 2, -pak; især jy.) koll.: kvindfolk (1).

Overfor Kvindtøjet holder jeg paa det
fra Fædrene nedarvede. Unge Piger skal
pudse Næsen paa den gamle Maner. OBen-
zon.ML.25. en grevelig Rideknægt, der
havde andet at tage Vare paa end at flytte
Lopper for Kvindtøjet oppe paa Slottet
(o: vaske grevindens hunde). Ragna Sparre.
{1913).34. Feilh.II.340.

\\ om enkelt person:
kvinde; kvindemenneske, hold Kæft Igluruk,
hyl ikke, det hjælper jo ikke at græde,
hold op Kyinåtø]. EMikkels.N.90.
Kvine, en. ['kvi-na] flt. -r. {af lat.

quini, fem til ell. for hver; jf. Kvinterne
samt Ambe, Terne, Kvaterne) i tallotteriet:

(lotteriseddel med) forbindelse af fem be-
satte tal. (man kan) ti Gange lettere .

.

vinde en Qvine i Tal-Lotteriet, end finde
idel gode Acteurer, som tillige ere gode
Sangere. Ahrah.(Bihliothek f.nyttigeSkrifter.
1772.693). Tode.M.1791.209. Bredahl.III.71.

[ Bille ].Skoledrenge.(1886).24. hilledl.: Man-
dens Fred . . bliver mere og mere Uvished

underkastet, ligesom han tager en heel
Terne, Quaterne eller Quine af Hustruer.
Tode.V.45. \\ /^er^i/ Kvine-spil, et i tidligere

tid anvendt hasardspil, der gav gevinst efter
lignende regler. Skjærsilden.1834.156. Davids.
KK.147. det fordærvelige og for mange
unge Menneskers Velfærd ødelæggende
Kvinespil, som dengang (o: omkr. 1830)
var meget i Brug paa Værtshuse. 8m8t.315,

10 kvinke, v. ['kven^a] -ede. {sv. dial.

kvinksi^ jamre, klage, klynke, no. kvinke,
d. s., nt. quinken, synge i høje, fine toner,

kvidre, fløjte; hesl. m. oldn. kveina, klage,
flro^. quainon, græde, sørge, jf.ll.kviåQ; sml.
kvinkelere) t) (nu næppe hr.) frembringe
en høj, uskøn, pibende lyd; om lyd (tone):
have en høj, uskøn, pibende klang; pibe.
Man maae strax i Begyndelsen agte paa,
hvor høyt vi kan bringe vor Stemme ud,

20 uden at den bliver forfiappet og qvinkende.
SorøSaml.II.12. den hæslige qvinkende
Lyd, som er saa ubehagelig for Øret.Rahb.
B.277. det parisiske Theaters . . Skue-
spillerinder . . qvinkede i unaturlig høye
Toner. sa.0S.112. VSO. 2) \ klimpre;
kvinkelere (2). *En Klang af Flasker,

j

Kvinder i Rødt, som kvinker Yiolin. Soph.
Clauss.P.76.

kvinkelere, v. p^ven^o'le-'ra] (f kvin-
30 kilere. Cit.ca.l700.(NkS4''820.34). f kvinku-

lere. Tode. ST. 1799 1 1800.771). -ede. v&s.

(1. hr.) -ing (Ing.LB.II.130). {ænyd. d.s.;

fra mnt. quinkeleren, hty. quinKelieren (og
quinkeln); <t7 kvinke

;
j/". finkelere, klimpe-

lere, klinkelere samt sv. kvintilera, hty.

quintiliren; dagl., ofte spøg. ell. nedsæt^ 1) om
mennesker ell. fugle : synge i fine ( høje) toner,
især med mange (kunstige) triller (modula-
tioner), paa en smægtende, sentimental maade

40 olgn.; ogs. mere ubestemt (med mere ell. mindre
nedsæt, bet.): synge; kvidre. *Naar hånd (o:

en lærke) kun hørte andre . .
1
1 Luften qvin-

kilere;
|
Hånd strax med dennem stemmed

i. Cit.ca.l700.(NkS4^820.34). Man bør (ikke)
synge fiin, eller, som man kalder det,
quinkulere. Tode. ST. 1799/1800. 771. hun
(vilde) ikke kunne bare sig for at qvinke-
lere sin gamle Vise. CBemh.XI.40. der
var en Qviddren og Qvinkeleren af alle

50 de smaa Fugle. HGAnd.V1.120. Kan du
forstaa, hvad den Bogfinke dér kvinkelerer
i EUekrattet? Drachm.M.195. AchtonFriis.
DØ.11.171. OrdbS.(sjæll.).

\\
(uegl, m. over-

gang til bet. 2) om digter: udtrykke muntre,
kælne stemninger; digte (sentimentalt,
følelsesfuldt), kan en Digters Qvinke-
leren bringe den vaklende Stats Affairer
paa Fode igjen? EWolle.EtParKomedier.
(1851).80. *jeg vil ikke blot kvinkelere:

|

60 jeg vil lære Dig ogsaa at tænke. Drachm.
UD.254. Jakob Knudsen . . stræbte (aldrig)
efter at spille ung i Alderdommen eller
kvinkelerede om Elskov med synkende
Røst og rystende Fingre. HBegtr.JK.233.
2) (jf. kvinke 2) spille (især: klimprende)
paa et musikinstrument (mandolin, violin
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olgn.), undertiden m. bibet.: paa en følelses-

fuld, sentimental maade; klimpre. Rahb.
Tilsk.1795.374. Hrz.XY.16. (du) har under-
holdt vor Landsmand med din Sang og
Qvinkeleren (o: paa mandolin).PalM.VIII.
207. hvis De endelig vil kvinkelere, saa
skulde De spille os et ordentlig lystigt

Numer og ikke disse Nytaarspsalmer.
Drachm.STL.257. Med D.ved Flygelet og
P. ved Celloen kan jeg kvinkelere på min
Violin i Timevis. TomKrist.LA.223. OrdbS.
(Sjæll.,Loll.-Falster). Kvinkelerer, en.

(1. br.) person, der kvinkelerer. Heib.PoetlV.
397. de lyriske kvinkelérere, som har duet
lige lidt i skolen og i livet. EdvLehm.BY.16.

I. Kvint, en. [kven'ci] (tidligere ogs. (i

bet. 1) Kvinte. AWHauch.(1799).466. VSO.
jf.: denne Qvinte-løse Luth.. Holb.Usynl.
11.6). flt.-er[ikveiii')d9r](Moth.K410. Winth.
X.134. MO. Saaby.'') ell. (sj. i rigsspr.) -e

(AchtonFriis.DØ.III.161 (bet. 2). jf. Feilb.).

{ænyd. d. s.; gennem mht. mnt. quint(e), fr.

quinte fra lat. quinta, egl. fem. af quintus,

femte)

1) J^ det femte tonetrin i den diatoniske

skala; ogs.: interval paa fem trin. Mu-
sikL.(1801).203. den rene Qvint, SVa Tone
fra Grundtonen (som g fra c) . . den for-

mindskede eller falske Qvint (som ges fra

c) . . den forstørrede (som gis fra c). VSO.
*I Qvarter og i Qvinter

| Sprang mine
(o: en dompaps) Toner. Winth.X.134 (jf.
Kvintspringj. *ved det tonende Claver,

|

. . dig jeg ser
I

.. jeg er dig til Hinder
|

. . jeg foraarsager falske Qvinter. Gjel.Min
KjærlighedsBog.(1889).84. Geb.MusK.13. At
giøre Qvinter d. e. at lade to Qvinter følge
efter hinanden i een og samme Stemme,
hvilket er en Feil mod Harmonien. Saa-
danne kaldes forbudne Qvinter. FSO.
jf. Meyer.

2) cT den højeste streng paa et stren-
einstrument, egl: den femte, som paa en
ut, derefter ogs. om den fjerde (E-strengen)
paa en violin (sjældnere mandolin); E-
streng. Moth.F137. Harleqin med en Fiol
i Haanden . .: „Kling, kling, kling, kling.

Ach jeg elendige Menniske, der sprang
Qvinten. Men jeg maa forsøge at spille

paa 3 Strenge." Holb.Usynl.II.6. 3 Skilling
til en Qvint paa Jomfruens Luth. sa.Stu.

1.4. Orchesterinstr.3. *Fra Felen toner en
Elskovssang,

|
som smægter paa Quart og

Qnmt. JVibe.Slaaen.(1927).19. overf.: *om
Melankoli . . I Nedbøyer en Poet . .

| Maa
Qvinten springe paa hans Luth og hans
Kitar,

|
Og bliver da hans Digft, som Pøyte,

mat og har.LThura.(Falst.0vtd.a5v.) \\talem.

(nu næppe br.) : Gaae ikke for høit, saa
springer Qvinten; Talemaade om Den,
der giør for store Fordringer. 7S0. knibe
kvinten højt, anstrenge sig, gaa til det

yderste; gaa (saa) vidt (at). *Ja, endelig
kneeb skielmske Amor Qvinten

| Saa høit,

at der imellem faldt et Ord (om) \
Hvor-

lunde (Lise skulde) spise
| Med ham ved

eget brede Bord. TBruun.II.194. *(jea)
tvivler paa, at selv denne (o : højt opskruede)
Priis,

I

Hvor høit man Qvinten nu ogsaa
kniber, | Vil derved standse. 8m8<.jy.i09.

3) m. h. t. fægtning. 3.1) (fægt.) i tidligere

fægtekunst: den femte stilling (overgang
fra kvarten til primen), hvorved sekunden
afværges. VSO. MO. || nu i udtr. for hug ell.

stød, der er rettet lavt mod venstre side: ind-
10 vendig dyb linie; ogs. om hug ell. stød,

der ender i denne linie (jf. Kvint-hug, -stød^,

ell. om parade, der afbøder saadanne hug ell.

stød (jf. Kvintparade). Scheller.MarO. AC
Meyer.Idr.12.50.96. OrdbS. 3.2) {overf.; ri-

meligvis under indflydelse af bet.-udviklingen

af det i bet. nærstaaende I. Finte ; nu næppe
br.) i ftt.: listige, rænkefulde indfald,
planer ell. handlinger; kneb; finte(r).
At bruge kvinter.Moth.K410. JBaden.FrO.

20 VSO. jf. Meyer, han har kvinter i hove-
det. Jfo^/i.iC^iO. Krist.Ordspr.583.

4) ^ (især) i piket: række (suite, se-

kvens) af fem paa hinanden følgende
(høje) kort af samme farve. Moth.F137.
Spillebog.(1786).84. VSO. Spillebog.(1900).

98.

S)(dial.)om en snaps brændevin (velegl.:

den femte ;jf.JVibe.Strand-Asters.(1921).56).
„Hør I" sagde nu Hans til ham, „skal vi

30 to Gamle ikke tage os en lille Qvint . .

Skaal Bul** AntNiels.FL.II.45. \\ ogs. om en
rus. Feilb.

II. Kvint, et ell. (nu ikke i rigsspr.) en
(Lov^V^1861.§3. SvGrundtv. D&H.jf. Feilb.).

[kven'd] flt. d. s. ell. (nu næppe br.) -er (Lov
^V^1861.§3). {fra ty. quint (quentchen), se

Bigsdagst.A.1860.sp.l890/f., jf. Kvintin samt

t Kvent, kvintin (HandelsO.(1807).120.
VSO.); forkortet af mht. mnt. quentin, quin-

40 tin, se Kvintin) i henhold til Lov "/s 1861
(afløst af meterloven af ^U 1907): vægten-

i

50

hed = y100 pund (5 gram). Pundet indde-
les i 100 Kvinter, Kvinten i 10 Ort. Lov
^Vil861.§3. LandbO.III.252. Feilb. jf. Kvin-
tin 2 : Han holdt sig inde og krævede sin

Aftægt til mindste Kvint og Hvid. Skjoldb.

KII.121. overf.: *Når aldrig nogen Tone
trængte ind

|
og tog et Kvint blot af hans

Tankers Tynge. Rørd.JH.1.87.
Kvintaner, en. [kven'ta'nar] flt. -e.

{fra ty. quintaner, til quinta, egl.: femte
klasse, fem. af lat. quintus, se I. Kvint; skol,

nu vist kun om ty. forhold) elev i den højere

skoles femte klasse ell. i klassen „quinta"
i den højere tyske skole. Blich.(1920).XIX.
48. Meyer.
Kvint-cirkel, en. [1.1] J" om opstil-

ling af de tolv toner i B-tonearteme, saaledes

at man gaar fra en tone til deyis kvint, ind-

60 til man kommer tilbage til grundtonen. Mu-
sikL. (1801). 20L VSO. MusikL. IL 220.

Kvinte, en. se I. Kvint. Kvinten

-

maleri, et. se Kvintmageri.
Kvinterne, en. [kven'tBrna] flt. -r.

{ty. quinterne ; dannet til lat. quintus, femte

(se 1. Kvint;, i lighed m. Kvaterne, Terne)

I
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i tallotteriet: d. 8. s. Kvine. JBaden.FrO.
VSO. Sal.^XV.1058.
Kvint-essens, en. [kvenrJe'sæn's,

-æ'sæn's, -9'sæn's; ogs. "kven'deisæn's,

-æisæn's, -aisæn's] flt. (1. br.) -er (Kiøbm
8yst.IIIl.103. Tychsen.A.II.576). {ligesom ty.

quintessenz, /V.quintessence a/"mia<. quinta
essentia, det femte element (hvoraf hl. a.

himmellegemerne mentes at bestaa), jf. ænyd

(Chr.) den femte (se I. Kvintj; foræld.)
kronemønt slaaet i overensstemmelse med
Forordn. 'Vu 1692, af fint sølv og præget
med Chr. V's billede (i modsætn. til de
ældre kronemønter, der var præget med kon-
gens navnetræk). Taxten (o: for en vielse)

var en Kvintikrone. -B/icA.77.558. Kvinti-
kronemøntfoden. Axel Nielsen. Specier,

Kroner,Kurant.(190?).163.jf.:I)enSlI>echT.

den femte essents (Kalk.II.224); a/" /a^. lo 1692 udkom et nyt Mynterefflement for den
oa essentia (se Es-

i hest. anv. uden hest.

quintus (se I. Kvint

j

sens^
II

tidligere ofte

(efterhængt) art.) 1) (foræld.) den egentlige,

væsentlige bestanddel af et stof(i koncentreret

tilstand); kraftuddrag; (særligt fin ell.

kraftig) essens (1). Moth.A86. *(han) slog
sig gandske I Til Qvint-Essentz ai Rug
og Malt,

I
Men Brændeviin paa Danske.

Reenb.1.238. trække Qvint- Essents udaf

finere, saakaldte Quinti, Kronemynt. ^or-
tegnelse over Krebers Mynt-Samling. (1841).
172.
ILvintin, et ell. (nu næppe br.) en (Holb.

Pants.1.5. jf. Hørn.Moral.1.140). [kven'ti-'n]

Høysg.AG.41. flt. d. s. (Forordn.^yil698.I.§5.
Blich.(1920).XVIlI.25. VSO. Eage.'1026)
ell. -er (Moth.K402. Graah.PT.I.134. MO.
OrdbS.(sjæll.)). (ænyd.d. s., sv.d.s. (fsv. kvin-

noget.vAph.(1759). vellugtende Essentzer 20 tin(e)>; fra mut. quintin, mlat. quintinus

^

og Qvintessentser. Kiøbm Syst. Hil. 103.

MO. SaUXV.42. 2) CP i videre anv.: det

væsentlige, egentlige, det bedste af noget (i

kort, sammentrængt form); et typisk, fuld-
yldigt eksempel paa noget; essens (2). Et
enneske er en Qvintessence af Verdens,

og en Hofmand en Qvintessence af Men-
neskets Bizarrerie. Holb.MTkr.564. at lære
at kiende Quint-Essentz af den fornemme
europæiske Verden, som i denne Tid er 30

samlet i Francfurt. Klevenf.RJ.41. Hun er
Dydens fiineste Qvint-Essentz. Biehl.DQ.
111.135. Oehl.Er.IlI.84. (ved) declamatori-
ske Aftenunderholdninger . . kunde man
. . paa een Aften faae Qvintessencen af ti

Tragedier. Heib.Pros.IlI.182. dette var
Kvintessensen af, hvad disse to Adels-
mennesker fik sagt hinanden i Enrum den
første Dag, de var sammen. Wied. S. 115.
(bogen)^ rummer Kvintessensen af den jyd-
ske Dialektdigtning. KKNicolaisen. Jeppe
Aakjær.(1913).28.
Kvintet, en. [kven'tæcZ] (f m.ital. form

Quintetto. MusikL.(1801).204). flt. -ter. (fra
fr. quintette, ital. quintetto, af lat. quintus,
femte (se I. Kvint; ; jf. Kvartet) J^ musik-
stykke for fem stemmer (sangstemmer ell.

instrumenter); ogs. om de fem syngende ell.

spillende personer. JBaden.FrO. VSO. Oehl.
XXIII.46. MusikL.II.220.
Kvint-fag:ot, en. [I.l] J^ (nu næsten

foræld.) fagot, der staar en kvint højere end
Hag.IV.12. Sal.^VII.679.den atm. fagot.

-g:ias, et. [II] (fagl.) et inddelt, højt og

femtedel, vægtenhed; af lat. quintus, femte,

se I. Kvint (jf. II. Kvintj) 1) (nu næsten kun
foræld, ell. dial.) indtil Lov "/a 1861 en i

Danmark gældende vægtenhed: ^/i lod
fVi28 pund). Den, som uden Dommerens
Tilladelse . . svær, og bruger Guds Navn
forfængeligen til Tinge . . skal give for
første gang . . et half Qvintin Sølv, anden
gang et Qvintin, tredie gang et half Lod
Sølv. DL.1—12—4. Holb.Hex.II.3. (jeg)

oversender . . og herved de 2de forbe-
nævnte Pulvere, hvoraf et hvert vejer et
Q,^mim.LTid.l738.94. Lægerne regne en
Theskee at holde et Kvintin Vand. Politi-

vennen. 1801.2637. HandelsO.(1807). 120.
MO. Pundet deltes i . . 32 Lod å 4 Kvintin
a 4 Ort, hvilken Inddeling først forlodes
1861 og til Dels endnu er i BiMg. Hage.*"

1026.
II

i forb. udveje i (lod og) kvin-
40 tin fkvintiner. Falst.197. Graah.PT.L134.

Feilb. OrdhS.(sjæll.)) olgn., ogs. uegl. (jf.
bet. 2): i (ganske) smaa dele, smaa por-
tioner. Vintappere, Bryggere, Bagere,
Slagtere, Urtekræmmere og alle, som i

Tønder og Skepper, Potter og Staabe,
Lod og Qvintin, udborge deris Vare. Z>i.
5—14—50. *(den gerrige) sine Folk tilvejer

Mad
I

I Lodder og QvrnimQv. Falst.197.

Alting, Mad, Drikke, Søvn, Arbeyd, Diver-
se tissement etc. er ligesom veyet udi Lod og

QYmtm.Holb.Philos.IV.4.(jeg)h2ir saamange
heterogene Jern i Ilden at jeg maa maale
min Tid ud i Lod og Qvintin for at passe
paa at intet af dem kølnes medens det
er Tid at smeÅe.POBrøndst.B.106. Feilb.

OrdbS.(sjæll.). \\ hertil (nu næppe br.) ssgr.

som Kvintins-lod (VSO.), kvintin-vis (smst.

MO.). 2) (nu sj.; jf. bet. 1 slutn.) uegl, om
ganske lille del ell. ringe mængde (af

smalt glas, hvormed man afmaaler (i st. f.
at afveje) den mængde smørfarve, ostefarve
ell. osteløbe, der skal tilsættes til fløden ell.

ostemælken. LandmB.II.428. -greb, et.

[I.l] J^ greb paa et (strenge)instrument, hvor-
ved man tager en tone og dens kvint paa een ^"noget, der ikke vejes); (lille) smule. Der
9(^ng (jf. -ren;. VSO. e. alm. -Iing, et.

[1.3.1] (fægt) (sahel)hug, der er rettet lavt mod
venstre side (indvendig dyb linie). ACMeyer.
Idr.l2.94.96.

Kvinti-l£rone, en. ["kven<li-] {1. led

er lat. quinti, gen. af (Christianus) quintus,

som han var en halv Qvintiin mindre dum,
var han mig til ingen 'Nytte. Holb.Pants.1.5.
med et halft Qvintin bon sens kand for-
rettes meer end ved heele Skippund af
FæTåighed.8a.Hh.II.292. *naar tU denne
Sklønhed

| Du lægger et Qvintin af Ven-

XI. Rentrykt 8/io 1929 61



963 Kvintmas^er Kvifitsel 964

Usheå. Oehl.A.287. PalMJ.303. •Din Hjerne
blev saa god som min . . | Den mangler
aldrig et Kvintin. BergstedtllLTO. || talem.

(nu næppe br.): Tidt er et Qvintin Gunst
bedre end to hundrede Pund Retfærdig-
hed. VSO.(jf.Mau.3331). Et Qvintin Lykke
er bedre end et (ell. to. VSO. VI.247) Skaal-

pund Forstand. VSO. (jf. Krist.Ordspr.WS).
K^Tint-mager, en. 1) [LI] (nu næppe

røre om (jf. IL kviriej; besl. m. tvær) 1) (nu
næppe br.) rørepind med grene paa enden,
til at røre i mad (fx. chokolade) med, for at
gøre den jævn og faa den til at skumme.
Moth.K410. Leth.(1800). VSO. 2) (nu næppe
br.) krans af grene om en træstamme.
i det 3die Aar (o : af fyrrens vækst) viiser
(der) sig smaa Greene i en Runding om-
kring Stammen, som er det man paa alle

br.) komponist, der bruger forbudte kvinter lo 'Nasile-Arter kalder Qv\ilen.Flei8cher.S.227.

(se I. Kvint 1 8lutn.)'Meyer.^ 2) [1.3.2] (Jf.
nt. quintenmaker) f rænkefuld, listig person

;

skælm. VSO. f -maleri, et. [1.3.2] anven-
delse af snedige (overflødige, forgæves) kun-
ster (jf. -mager 2). Kvinten-: Fleischer.S.

269. -major, en. [1.4:] <^ isæripiket: suite

af fem kort (kvint) med esset i spidsen (jf.

Kvartmajor). Moth.F137. VSO. jf SaU
XIX.175. -parade, en. [I.3.i] (fægt.) pa-

jf.: qvirlformige Planter (Plantæ Ver-
ticillatæ). HZetlitz. Huus- og Bonde-Raad.
(1789).42. 3) \ noget sammenrørt, sam-
menblandet, hvor de kæmper . . det er
en Quirl af Blod og Røg og Ed. ThitJens.
AB.138. L KTirle, en. se Kvirl. IL kvir-
ie, V. ['kvirla] (ogs. skrevet kverle/ -ede.

(fra ty. quirlen (querlen); jf. no. tvirla, dreje
rundt; til/Kn'uI; nu næppe br.) omrøre

rade, som afbøder kvinthug ell. -stød.ACMeyer. 20 (med en kvirl). Moth.K410. de Plantedele
Idr.l2.48. 'Tetk^ adj. [LI] ^ om sireng:

som stemmer rent, naar den prøves ved kvint-

greb. D&R. strengen stemmer ikke kvint-
rent

i
-spring;, et. [LI] J^ spring fra en

tone til dens kvint ell. omvendt. VSO. c. br.

-streng, en. ^ d.s.s. I. Kvint 2. VSO.
-stød, et. [1.3.1] (fægt.) (kaarde)stød, der
er rettet lavt mod venstre side (indvendig dyb
linie). OrdbS. jf. VSO. -vis, adv. [LI] J^

man vil udtrække, stødes, overgydes i

glaserede Kar med lunkent eller koldt
vand, qvirles flere Timer, hvortil man
endog har egne Maskiner, afklares . . og
indtørres. OUMynst.Pharm.I.ldl. VSO. Tag
saa ovenmeldte Eg og qverle dem vel
med en god Træeskee, eller slaae dem
med et Kiis. OeconE.(1784).I.261. Nogle
troe, at Chocoladen ikke er god, naar den

(jf. -spring; 1. br.) (gaaende) fra en tone til 30 ikke er qverlet til Skum. Huu8holdn.(1799).
dens kvint. VSO. Meyer.^57S.
Kvip, et. (a/'kvippe; nu ikke i rigsspr.)

den bevægelse, som sker, idet man kvipper;

kip (III); hop; sæt. VSO. kvippe, v.

-ede. vbs. -ning (VSO.), jf Kvip. (jf fris.

kwip-stert, vipstjært (ogs. wip-j, no. kveppe,
rystes af skræk, bornh. kvappa, fare sammen
(Esp.447), shetlandsk kwiff, vimse, bevæge sig

livligt; jf. II. kvække; muligvis til dels ved

1.268,

kvirre, v. ['kvira] -ede. (rimeligvis af
en til ty. quirl osv. svarende sideform til oht.

thweran osv.; se u. Kvirl; sj., nu næppe br.)

male, tvære (ud, sammen) ved en om-
drejende bevægelse. At qvirre Sennep.
VSO. j/. TfF.3R.XIV.104f
H-virrel, en. se Kvirl.
L Kvirrevit, et. [kvira'vid] (ogs. Kvir-

sammenblanding af forsk, ord, der betegner 40 (r)e\\if Kvir(r)ilit (Blich.(1920).XXI.125
en hurtig bevægelse (og en lyd), som vippe,
III. hvippe, IX. kippe; nu dial.) 1) fare
op ell. sammen (af forskrækkelse); springe
op; hoppe; kippe (IX). VSO. det kvippede
i dem af Overraskelse, just idet vi knal-
dede Riflerne aL Rørd.BrP.97. 2) som lyd-

ord: pippe; hvippe (III). Man . . hører
(spurvene) kvippe udfordrende ad den en-
lige Kat. Rørd.BH.236. kvippen, adj.

Thiele.Vragst.69) ofl.). (af II. kvirrevit; jf.
I.Kvit, Kvivit; især W) om fugles kvid-
rende sang. *hvis jeg var en Fugl saa lille

|

(sang jeg) et ømt Quirilit. Thiele. Vragst.69.
Her synger Smaafuglene deres Kvirrevit
i Solskinnet. Cavling.A.1.199. IL kvirre-
vit, interj. [kviroWid] (kvirilit. Oehl.SH.
68. ogs. med gentagelse kvirrevirrevit olgn.).

(især t^) som efterligning af fugles
Q/. wo. kveppen, ustadig, rokkende, let at so kvidrende sang. „qvirrevitl" der kom
skræmme; <iZ Kvippe; nu næppe br.) som af
forskrækkelse springer til side. VSO.
\ Kvir, subst. [kvirl (vel dannet til ell.

(som lydord) under paavirkn. af II. kvirrevit,

kvirrevitte o8v.)omfugleskvidrende sang.
*han (stod) derhjemme i sin Kjole,

|
slapt

rolig efter Spændingstidens Dir,
|
og fra

sit Vindu saae Skærsommer sole |
Syren

og Guldregn under Fuglekvi r. Marton.
ÉB.151.
Kvire-, Kvirilit, se 1. Kvirrevit.
Kvirl, en [kvir'Z] (ogs.KvirrehMoth.K

410. Kvirie. Leth.(1800).jf. VSO.). flt. kvirler.

(fra ty. quirl (mht. twir(e)l, oht. thwiril;
oeng. J)wirel, isl. jjyrill, no. tverel, sv. dial.

torel;; til oht. thweran, dweran, mht. twern,

Lærken nyYende.ECAnd.SS.XIII.125. *Nu
er det Foraar, kvirrevirrevit 1 SophClauss.
L.69. KNyrop.OL.II.26. kvirrevitte,
V. [kvira'vida] -ede. (af II. kvirrevit; jf.
kvivitte, II. kvitte; l.br.) kvidre. Spurvene
kvirrevitter og kakker sorte Klatter paa
Gæsternes hvide Fra.kker.HKaarsb.HM.14.
Kvis-madam, en. (ogs. m. fr. form:

Cuisse-madame. Fleischer. HB. 413. Meyer,
m 198). (fra /r. cuisse-madame, a/" /r. cuisse,

laar, madame, frue (se Madamme^; nu
næppe br.) navn paa en (nu sjælden dyrket)

pæresort (Windsor) (jf. Bredsted. Pom. I

.

217). VSO.
Kvissel, en. flt. kvisier. (sv. dial., no.

kvisl, gren af en elv, møggreb, kløftet gren
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clgn., oldn. kvisl) 1) (dial.oa i stednavne)

forgrening af vandløb eti. fjord; sam-
menløb af to aaer; spec. om de grene af
sejlløbet, aer som render strækker sig ind

mod forsk, byer ved Odense fjord, de smaae
Dyb eller Qvisler, hvoraf der findes flere

i den vestlige Deel af Odense Flord.Tidsskr.

fNaturvidenskaberne. IL (1823). 363. VSO.
MDL.429. JohsSteenstr.DS.97. Yedt.for

Fiskeriet i OdenseFjord.(1924).§20. Hjemst.
1924.85. 2) t om gren, forgrening (fx.

i en stamtavle), del, afdeling olgn. min
comiske Maleries Maade lader siff deele
i fleere Qviåsler. SorøSaml.1.87. VSO.
Kvist, en. [kvesd] flt. -e (Ez.17.6. P/lug.

DP.112. VSO. MO. Saaby.') ell (nu kun
dial. ell. arkais.) -er (bet. 1: LTid.1729.81.
1754.275. Feilb.— bet. 2: MR.1824.84. Jak
Knu.Va.98. Feilb.).

\\
(poet., arkais.) gi.

bøjningsform (dat. ent.; bet. 1) kviste, i forb.

paa kviste (Qrundtv.PS. VI.618. Hrz.D.
IV.44. Drachm.TJD.230). {ænyd.d.s.(bet.l
og 2), glda. (bet. 1) kwist (og quest. Lucid.

39), æda. (flt.) qwistæ (Harp.Kr.58), sv. no.

kvist (bet. 1 og 2), oldn. kvistr (bet. 1); er

blevet sammenstillet med meng. twist, gren,

kvist, jf. Tvist (dial. ogs. om udbygning paa
hustag, kvist (2)), men er snarest en sideform
til Kvast)

1) om (overjordisk) del af træ. l.l) lille,

tynd (bøjelig, bladbærende) gren, som
udgaar fra en busks ell. et træs rod ell. stamme
ell. især fra en (større) gren; spec. (fagl.) om
(et frugttræs) nydannede skud i tiden mellem
løvfald og løvspring (HavébrL.^ 285). en
grøn Kvist paa Viraktræet i Sommerens

a.ge. Sir.50.8. hans unge qvist (1871:
Skudj voxer op i hans hsLve.Job.8.16(Chr.
VI). *Hver Qvist, hver Green tog af hver
Knop hvert Blad krøb ind. Holb.Metam.9.
Linde-Green med 4: Qvister. LTid.1729.81.
Paa Qvisten af et lille Træe sad en nysse-
lig lille lyseblaa Fugl. Bagges.DV.X.436.
fattige Koner . . samlede tørre Kviste i

Skoven.Ing.EF.VI.140. »Godmorgen I God-
morgen! sang Fuglen paa Kvist sa.BSE.
VIL249. *Paa den lille Gren der sad en
lille Kvist. Børneremser.(1867).28. Hjortø.
DK.153. ForstO.

\\ (1. br.) om ris til at tugte
(børn) med (jf. Kvistris samt I. kviste 2.1^.

Moth.K410. forbandet være hver Kvist,
hvormed jeg kvistede ham. SøtoftSommer-
fugle.(1821).16L \\ billedl; spec. (især bibl.)

om afkom, efterkommer (jf.L Gren 3.1 slutn):
der skal opgaae et Skud af Isai' Stub, og
en Kvist af hans Rødder skal bære Frugt.
Es.11.1. *Kvisten af Israel (o: Jesus) aaben-
bar. SalmHj.158.5. Saadan nobel Qvist, som
hendes Jomfruelige Dydædelhed scilicet

hendes kiære Datter eT.Holb.Tyb.III.4.
*Qvisten (var) voxet til en vældig Green.
Oehl.HJ.43. (nu næppe br.) om mindre
forgrening af blodkar olgn. (jf. I. Gren 2.3J

:

{blodet) gaaer fra Hiertet igiennem den
store Pulsaare . . og det uddeles igiennem
alle dens Grene og Quiste til alle Lege-

mets Dele. Tode.Gyldenaare.(1802).2. \\ ord-
spr., talem. Mand skal bøie kvisten mens
den er ung (o: det er lettere at gribe ind,
ved opdragelse olgn., paa et tidligt end paa
et sent tidspunkt; if. III. bøje sp. 258**).

Moth.K410. Jeg lægger vel ikke stor
Vægt paa, at du og Claus blev fæstet til

hinanden som Børn; thi Meget kan for-
andres med Tiden, og det er ikke enhver

10 Kvist, der bliver et Træ af. CKMolb.Amb.95
(jf.M.au.10563). komme paa den grønne
kvist, se grøn sp. 266^^ (jf. Kalk. IL 678).
1.2) (nu dial.) knast (1) (især i fjæl). Moth.
K410. En Stok med en Qvist paa Enden.
VSO. Feilb. OrdbS.(Fyn, Ærø). j| ordspr.

(nu næppe br.): Intet Træ er saa rent,
det haver jo en Kvist. Mau.10544. MO.

2) 07. Knasts^ ombygningsdel. 2.1) ud-
bygnina ell. overbygning paa (siden af)

20 et hus (fx. karnap; jf.BMejborg.Jona8Stolt8
Optegnelser.(1890).75), nu kun en saadan,
som springer ud fra taget^ i alm. for-
synet med skraatag (ell. sadeltag), vindue
ell. luge; ogs. om et i en saadan bygnings-
del indrettet værelse: kvistværelse (kvist-

kammer) ell. kvistlejlighed (fx. bo paa en
kvist, nu sjældnere i en kvist: Sibb.iL270.
Gylb.V.161. VSO.). Moth.K410. En egen
Bygnings-Facon bruges her til Lands, med

») at sette paa den først, anden eller tredie
Etage, en saa kaldet Qvist eller forhøyet
Gavl, midt paa Husets Side.EPont.Atlas.
11.16. *Vi har et Pulter-Kammer

| Høit
oppe i en Qvist. Ew.(1914).11.223. *Fra
Digteren, som selve Avind priser,

| Til
ham, som paa sin Qvist gjør Gadeviser.
Bein.284. hiint Barnekammer høit oppe
under Qvisten (o : under taget paa kvisten).

Hauch.MfB.9. at paasætte Huset en 3 Fags
40 Qvist. MB.1845.123. Qviste til Varers Op-

heisning. Lov"/sl856.§29(jf. Hejsekvist;.
*Flytning — bestandig i Høiden;

| Slutte-
lig standsed vi da paa en Kvist,

|
Dér var

vi nær ved Guds Himmel. Drachm.DM.19.
(det) lave Forhus saa' ud som om det blev
trykket i Knæ af tre store Kviste. JPJac.
11.158. Gnudtzm.Husb.216. //".: Pederstrup
Hovedbygning er . . af Bindingsværk .

.

I Forqvisten . . er et Seierværk og
50 Klokke. I Bagqvisten ud til Søen er

en stor Sal. Bhode.LaalF.L365.
||

(poet., sj.)

brugt om en for sig selv staaende mindre
bygning (en gotisk ruin): *Der paa Pynten
staaer Capellet, | En forældet

|
Gothisk

Qvist.Winth.L173. 2.2) (dial.) den vinkel,
der fremkommer mellem tagene, hvor
længerne støder sammen. FrGrundtv.
LK.21. OrdbS.(Falster). 2.3) O/, (øverste)
Etage (1 slutn.). Gesims, Taganlæg ofl.;

60 dagl, spøg. ell. vulg.) i forsk. forb. som udtr.

for et menneskes hoved ell. hjerne. *Hvis
nogen siger, Frederikshavn er død og tør
og trist,

I
Saa maa der være noget, der

rumler i hans Kvist. Morgenbladet.^^Iil889.
3.sp.l. „Jeg vrænger af det KJram til Erin-
dringer, som snurrer heroppe i Kvisten

6V
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som Myg." Og hun bankede sig . . paa
Tanden. AHenning8en.KA.80. have ild ell.

ildebrand paa kvisten (o: være rød-

haaret), se Uld 6.2, Ildebrand 8p.l23^^. have
en lejlighed ledig paa kvisten, (sj^

være forrykt ell. dum. KNyrop.OL.19. JD&É.
1.574.

Kvist-, i ssgr. af Kvist; sml. Kviste-.
-brænde, et. se Kvistebrænde. -dryp,
et. se Kvistedryp. 10

I. kviste, V. ['kvesds] -ede. vbs. -ning

(VSO.). {ænyd. d. s., glda. d. s. (i bet. 2.i;,

SV. kvista, afkviste, no. kviste, isZ. kvista;

til Kvist 1.1) 1) (især fagl.) om afskæring
ell. afbidning af kviste olgn. 1.1) ^^/. kvistet

1) skære ell. hugge kviste af et træ (paa
roden ell. fældet); kappe kviste (og grene)

af et træ; afkviste. Leth. (1800). VSO.
MO. Han havde faaet (grantræet) fældet,

og kvistet forneden. t7afejffww.G.8i. Breum. 20

KB.43.
II

i forb. m. adv.: kviste af,('Z. br.)

afkviste. VSO. kviste skoven op, (nu
næppe br.) kappe kviste (og grene) af under-
skoven for at skaffe vej ell. sti gennem skoven.

VSO. MO. 1.2) om dyr: afbi de (og æde)
kviste (skud, knopper) af træer og buske.

En Times Tid havde (hjorten) kvistet i

sine egne Tanker, ædt Topskud af Ædel-
fran. Knopper af Birk og unge Ege.
leuron.RK.184. (faarene) kvistede . . be- 30

gærligt af Pile- og Birkebuskene. sa.STB.
106. 2) slaa med en kvist (en gren olgn.).

2.1) (nu kun dial.) slaa (en) med et ris;

piske; rise; tugte; revse. *Som Kiøge-
Bødel hånd (o: en digter) dem (o: muserne)
pidsker og dem qvister. Helt. Poet. 159.

•Knurrer jeg, qvist mig hart | Beder jeg,

hør mig snart. Schandrup. Y3*: Darius
(skrev) sine Hofvetz-Mænd til, at de paa
Børne-viis skulde quiste denne . . rasende 40

dreng. Wing.Curt.149. Vor Herre har qvi-
stet mig d. e. straffet mig.VSO. Feilb.

||

i forb.m. adv.: kviste af, gennemprygle.
VSO. 2.2) (fisk.) rense (ophængte) fiske-
garn (for tang olgn.) ved at slaa paa dem
med en (kvi8te)kæp. Garnene . . hænges
paa Stejlerne for at tørres og kvistes til

næste Udfart. PoWhl907.7. OrdbS.(Nord-
sjælland).

II. kviste, V. ['kvesda, 'kvisda] -ede. so

(ænyd. d. s. (ogs.i bet: løbe, ile (NyerupRahb.
1.279), jf. bornh. sv. no. færøsk kvista, løbe,

ile; dels til Kvist l.i (egl. sa. ord som I. kvi-
stej, j/\ wo. kvasta, løbe, ile, samt m.h.t.
bet.-tidviklhigen H. flænge 4, sv. barka (egl.

afbarke), skala (egl. afskalle) m. lign. bet;
dels sideform til hviste; jf. HI. kiste, kyste

II
nu næsten kun dial.) føre af sted ved en

hurtig, svingende bevægelse; kaste; slynge;
hviste. VSO. MDL. MO. Kvæget kvister 60

. . efter Bremserne og dasker med Halen.
Lunde.HG.64. Toget kvistede en Haand-
fuld Røg ned. NJeppesen.HH.7. Hun, der
før havde været Properheden og Hus-
ligheden selv, gik nu og kvistede lidt

om med Sagerne, smst.13. Feilb. OrdbS.

(Fyn), overf.: Jeg kvister det (o: mis-
tiltiden til den elskede) fra mig; ikke skal
Jomfrunykker gjøre en Kjerling af mig I

EFEw.NielsEbbe8øn.(1886).48. [| kviste
en bagkurv (o: slaa en kolbøtte). Feilb.

kviste (over) kol(le), se I. Kol 3 (jf.
kyste^.

II
spec: svinge en (et barn) op i

vejret (for at fornøje det); hviste (sp.

913^^); kyste. Qvist ham op i Veiretl
Drat ned paa Gulvet („Ammers Haand-
teren med smaa Børn"). F50. MDL. (en)
ung Moder med et Barn paa Armen faar
ogsaa Dansefeber, hun . . løfter Barnet
og „kvister" det, saa det skriger af For-
nøjelse. Jørg. Indtryk og Stemninger. (1911).
155. Fader løftede ham op i Armene, kvi-
stende ham op 0^ ned, så Tue skreg af

Angst og Fryd. Kidde.AE.1.12. Søiberg.LL.
273. OrdbS.(Fyn), jf.: *Giv hver Grille

kort Besked,
|
Kvist den op, og kvist den

ned,
I
Saa falder den i Ksken.HCAnd.X.526.

Kviste-, i ssgr. af Kvist 1 (se dog Kvi-
stekæpj, især (mods. Kvist-j m. forestilling

om flt.-form heraf; m. h. t vekslen ml. de to^

former se u. Kviste-brænde, -dryp, -fuld;

undertiden kan Kviste- forekomme for den
alm.formKvist-j naar sidste ssg.-led begynder
med konsonantgruppe (jf. : der staar en blin-

kende Draabe paa hver eneste Kviste-
spids. FrSkousbo. (Nat og Morgen. 1913. 3)).
-brænde ell. -brændsel , et. (ogs. Kvist-;^

(1. br.) brænde (brændsel), der bestaar af kviste

(jf. ovf. sp. 965*^). VSO. de fattige Koner
(ude i skoven) kastede deres Kvistbræn-
de, for at kysse ham paa Haanden. Jw^.
EF.VI.14L -dryp, et. CKvist-drøb. Moth.
K410. -drev. MDL.429). (dial; nu næppe
br.) hudsygdom, der hos heste (om efter-

aaret) viser sig som knuder paa lauderne;
vandskab. VSO. -fnid, adj. fkvist-. Moth.
K410). {ænyd. d.s.; jf. kvistet 2; nu næppe
br.) til I. Kvist, især i bet. I.2: fuld af kna-
ster; knastet det unyttige, krogede og
qvistefulde (1871: knudredej træ. Visd.13.

13(Chr.VI). VSO. MO. -kæp, en. [I.2.2]

(fisk.) gren (kæp, vidie, spanskrør olgn.),

hvis yderste del ved en line er bøjet i bue ell.

bundet i løkke-form, og som bruges til at
kviste garn med. MO. Fi8keriredsk.(1872).

26. OrdbS.(Nordsjælland).
kvistet, (part) adj. ['kvesdaf] 1) (perf.

part af I. kviste l.i, brugt som adj.; især

fagl.) afkvistet.\\(l.br.) Qp overf., om per-

son : som er uden nære slægtninge (ell. ven-

ner); enligstillet; enlig; ene. *„Himlens
høje Magter | har aldrig Lykkens Mål
forfulgt

I

for nogen Mand, de stilled ene."
|

„Så kvistetl Og på alle Grenel"^/awm.
StS.30. *Nu var de barnløse, nu stod de
kvistede,

|
Forældrene. Rørd.JH.I.19o. 2)

(jf. isl kvistottur, færøsk kvistutur, sv.

kvistig samt kvistefuld; dial.) fuld af
knast er; knastet. Moth.K411. Feilb.

Kvist-etafi:e, en. [2.i] Goldschm. VIII.
111. Bøgh.III.128. -fald, adj. se kviste-

fuld. -g:avl, en. [2.i] (1. br.) om murfladen
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i kvist, især om dennes øverste (trekantede)

del (oven over kvistens vinduer). MO. hin-

sides Broen saa hun Stenbjerggaardens
Kvistgavh Schand.BS.23L -j^lutf, en. [2.i]

(1. br.J. Drachm.B\I.175. (et hus med) runde
Kvistglugger som Koøjne i en Skibsside.

Jørg.YD.77. -harve, en. [l.i] (foræld.)

primitiv harve, der bestaar afsammenbundne
grenstykker, hvis bigrene (kviste) paa under-
siden virker som harvetænder. OpfB.'^III.?.

-kammer, et. [2.i] Adr.*/il762.6. Mit
Soveværelse var et Kvistkammer . . hvor-
fra der var Udsigt over Hangen ned igjen-

nem Engd^len. £lich.(1920)J[X.30. Hauch.
111.293. Blaum.AH.ll. \\ hertil Kvistkam-
mer-fyv (Saaby. ^ Pol.^*U1926.8.sp.3), -vln-

<lue (Tolderl.F*.78) ofl. -lejlig:hed, en.

[2.il en lille . . Qvistleilighed, af dem, der
undertiden høfligt betitles femte Sal.Ilia

Fibiger.Magdalene.(1862).l. Hjemmet.1912.
1027.SP.3.
Kvistlinn;, en. flt. -er (Moth.K411.

VSO.). (dim. af Kvist (l.i); dial.) lille

(spæd) kvist. Moth.Kdll. VSO. OrdbS.
(Sjæll, Loll.-Falster).

Kvist-Inge, en. [2.i] luge i kvist ell.

i (øverste del af) kvistgavl. MO. -post,
en. [2.i] (tøm.) vinduespost i kvistvindue.

Arbejdsløn.7. -ris, et. [l.i] (l.br.)om (tugte)-

ris af kviste, (jeg) slog ham uden paa
Kiolen med Qvist Riis. Æreboe.65. -sal,
en. [2.1] (nu næppe i olm. spr.) (stort) kvist-

værelse; kvistetage, hele anden Etage og
Q,wists2i\AQn.Adr.^lxl762.sp.l2. Paa denne
Qvist-Sahl sidder en Arbejder . . i hiin

Bagstue sidder en anden. Det vilde blive
vanskeligt (o: for rodemesteren) at giøre
Huussøgning, hver Gang Skat skal hQ-
tales. Argus.l771.Nr.ll.4. du lille tarvelige
Qvistsal, hvor ofte erindrer jeg Dig med
taarefulde Øine.Faye.LitArb. 11.12. Gylb.
11.12. MO. D&H. OrdbS.(Taasing). -vin-
dne, et. [2.i] (jf. Kvistkammervindue^.
MO.^ I Gavlen af Huset . . er der et lille

Kvistvindue med blanke Ruder og hvide
Gardiner. Schack. 256. Det store loft . .

havde to rækker kvistvinduer til hver
siåe. ADJørq.IV.298. JPJac.1.20. -væ-
relse, et. [2.1] VSO. MO. Schand.BS.266.
-okse, en. [l.i] (1. br.) økse brugt til af-
kvistning. OpfB.UIL7.

I. Kvit, subst. [kvid] (vbs. til II. kvitte;

*i) fugles kvittende lyd; kvidder. *hen-
des Tale synger

|
som Fuglekvit og

Kviååer. SMich.B.9.
II. Kvit, et. [kvid] {substantivering af

IH. kvit; sj.) det forhold, at to parter
(bliver enige om, at de) er kvit (3), at det

ene gaar op imod noget andet. Der gives
og antages et almindeligt Qvit for os Alle,
det er qvit, vi ere Alle Christne, aldeles
i samme Forstand som det er givet, at
vi Alle ere Mennesker. Kierk.XII. 198.
smst.VIII.89. Det er ikke for Intet, at
hun nu bærer ham igjen; Qvit er god
Betaling. Blich.(1920).XIV.225. Mau.

774. Krist.Ordspr.179. jf. HI. kvitte ndf.
sp. 973^\

III. kvit, (ubøjeligt) adj. [kvid] Høysg.
2Pr.20. jf: kvit. Moth.K411. flt. f -(t)e

(Moth.K411). {ænyd. glda. d. s., sv. no. kvitt,

sen. oldn. kvittr, fri for paatale; fra mnt.
quit, nht. quitt, fr. quitte (f quite), jf. eng.
quit, holl.kwi\t; afmlat. quit(t)us, lat. quie-
tus, rolig (af quies, ro, hvile; se I. Hvile);

(o kun i særlige (faste) forb. som præd., adv.
olgn.)

1) (jf. bet. 3; nu især dagl. (jf. MO.) og
kun i visse forb.) i udtr., der betegner at

være ell. blive fri for, slippe af med,
naa til ende med noget besværligt,
ubehageligt olgn. l.i) m. betegnelsen for
det besværlige, ubehagelige osv. tilknyttet ved
et præp.-led ell. (nu kun; „sædvanligere."
ViSO. jf. MO.) som obj. for en fast verbal-

20 forb. jl
være noget kvit, tidligere ogs.

være kvit for noget, være (blevet) fri

for; være naaet til ende med; være sluppet

for, sluppet afmed (isærm. h. t. person).*Alle
har Sit . .

I
Himlen alene for Sorgen er

qvit. Kingo.265. Hvor hen fordum de Per-
soner, som mand gierne ville qvit være,
bleve hen Yisede. Fflug.DP.263. *Naar vi
er Dagens Arbejd kvit,

| vi samles her
og tale frit. PAmib.TJS.602. (han) troede

20 at være sin Plageaand kvit. Tolderl.F.IIL
40. *Vil du ikke ha'e mig,

|
kan en anden

ta'e mig,
| saa er jeg jo kvit for dig I

BørnenesMusik. (1871). nr. 112. jf. : *Dog
knap sig følte Hjorten

| For Baand og
Byrde qvit,

|
Udstødte den et Brøl,

|

Sprang op og kneised Mt.Winth.HF.22.
jf. bet. 1.2: Søgis og tiltalis mand for no-
gen Sag, og tilbyder sin Vederpart Penge
. . at hånd for Trette og Rettergang qvit

40kand Yære. DL.l—15—3. || blive ('O, sj.:

vorde. Blich.(1846).111.53) noget kvit,
tidligere ogs. blive kvit for (Moth.K411.
VSO.) ell. (sj.) fra (JPPrahl.AC.49) noget,
blive fri for; slippe for ell. af med; naa til

ende med. Om nogen for Trolovelsen hafde
nogen hemmelig sygdom . . da maae hånd,
eller hun, blive hver anden qvit, om de
det hesære.nL.3—16—14—7. *I dog ved
Døden kun kand Fængslet blive qvit. Holb.

50 Paars.59. De forsømmede saaledes den
skiønneste Leylighed til at faae Ende paa
Krigen og blifve Svensken i Tydskland
qvit. Slange.ChrIV.821. *For at blive Kul-
turen og Moderne kvit, | og de huuslige
Glæder og Venners Yisit.Hostr.EF.1.4.
jeg (kan ikke) blive Julekvalmen kvit.

Pont.EV.14. jf. bet. 3: dersom du gaaer
hen med din modstander for øvrigheden,
da giør din fliid paa veyen, at du kand

60 blive ham qvit (1819: gaae forliigt fra
\i2im).Luc.l2.58(Chr.VI). 1.2) (jfbet.l.z
og 3; nu kun arkais.) m. prægnant bet., i

forb. som: dømme en kvit, dømme en fri

(1.5.3), sagesløs. Kongen dømte Anders Bilde
qvit som en ærlig Mand. CBemh.lII.273.

være ell. blive kvit (med), dels om per-
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son: slippe for videre besvær, anstrenaelser

osv. (ved); kunne nøjes (med). Hånd tog
deraf strax ond Formodning, meente dog
at skulde blifve qvit med en Undskyld-
ning. iSiaw^«.C^rI7J0^9. man (maa) fore-

stille sig en u-endelig liden Deel af Ma-
terie, og at den blev deelt i en u-endelig
Mængde af Dele . . man er ikke qvit med
et saa stort Arbeide, man maa tænke lige-

som, om enhver af disse Dele af første

Orden blev igien deelt i en u-endelig
Mængde andre. Kraft(KSel8kSkr.VL101).
dels om ting, forhold: være forbi, afsluttet,

til ende olgn. lad ham slaae saadan paa
Panden, at det er qvit med det Samme.
CBernh.IIL314. jf. bet. S: *det er ej til

Landets Gavn, |
Naar Bønder lide ilde;

|

Det være kvit, i Herrens Navn, | Med
Skat og med Landgilde. Grundtv.PS.V.
341. 1.3) i forb. kvit og fri(t), dels (nu
næppe br.): være ell. blive en kvit og
fri ell. kvit og fri fra en, være ell. blive

en kvit (l.i), fri for en (ens magt olgn.).

*At blive Tysken kvit og fri | Og faa en
bedre Næste. Grundtv.PS.V11.120. Nu var
de tre Studenter jo kvit og fri fra deres
Mester. SvGrundtv.FÆ.II.220. dels m. h. t.

ejendomsforhold: (om person:) som ikke skyl-

der noget bort; (om ejendom, især gaard
olgn.:) som der intet skyldes paa; gældfri;
uden ^æld. (nu især som adv.). Hånd har
sin gård kvit og fTi.Moth.K411. naar jeg
har betalt ham, saa er jeg qvit og fri.

Mørn.Moral.II.91. Paa dette gods hæfter
vel endnu nogen gield, men, hvis Gud
under mig 2 a 8 aars levetid, kand alting
blive qvit og frit. Bolb.Brv.127. han sid-

der kvit og frit i den gode Gaard. Schand.
F.251. Jeg overtog Overlund kvit og frit,

og med en vældig Besætning. Buchh.SP.
58. Hvem skulde tro, at han efter saa
kort Tids Forløb kunde købe Skuden fri

og kvit? OseJens.KE.14. jf.: Kong Olav
vude ogsaa skiænket ham et heelt Fylke
.. kvit og frit for alle Skatter. Grundtv.
Snorre.III.141. (1. br.:) Fra i Dag har du
alt kvit og frit (o: uden vederlag) i mit
Hus. Bergs.PS.Y.253. KMich.HE.205.

2) (nu 8j., nærmest arkais. ell. spøg.; jf.:
„Denne Bemærkelse er nu sielden og for-

ældet." MO.) i udtr. for, at man ikke har,
mangler, har mistet, gaar ell.er gaaet
glip af noget godt, nyttigt, attraa-
værdigt. \\ være noget kvit, mangle; ikke
have; være skilt ved; have mistet. *jeg dig
paa dit Ord vil tage, | Du er din Toe
Mark qvit. KomGrønneg.1.27. *Fru Fran-
Qéza havde frit | for Hoffets Lyst valgt
Hjemmets Krav | . . det kom vel af,

|
at

hun var Aand og Skjønhed kvit. Ploug.I.
323. »Vi er kvit med Haab og Hæder,
Tro og Kærlighed og alt. Friis-Møll.S.52.

1]
blive noget kvit, miste; gaa glip af.

Moth.K411. *Staae agtsom paa din Post,
bespeid, besee den tit; | Giør du det ey,
er du i allerstørste Fare,

| At blive Haab

og Tro ja Saligheden qvit. Clitau. IR. 41,
Den Fordeel blev jeg qvit. 7S0. M0.\\ f
gaa noget kvit, d.s. *Solen . .tænder Lys
til den, som gicki Forstanden qvit. Sort.

HS.A4^. hvis vi ikke hitter paa noget Raad
derimod, gaar Mons. Leander Jomfruen
qvit. Holb.MAmb. 1. 5. Kom Grønneg. 1. 251 .

ved skeet Randsagning og paafuldte Dom-
me, motte (han) gaae adskillige Stykker

10 (jordegods) qvit, der blefve Cronen til-

kiændte. Gram. (KSeUkSkr. IV. 16). Rahb.
PoetF.L102. Tode.1.242. VSO. \ m. subj.-

skifte: gaa en kvit, gaa tabt for en. hvor-
dan det er eller ikke er, saa er Ulykken
lige stor for mig, efterdi hun gaar mig
qvit. Eolb.GW.(1724).208c.

|| f løbe kvit
paa, miste; gaa glip af. begge (o: den
rige og den fattige) er nær ved at løbe
qvit paa 'Rimmé[en.Hørn.Moral.I.102.

20 3) (nu især dagl.; jf. MO.) som udtr. for
et gensidigt (ligevægts)forhold ml. to parter
(personer), bestaaende deri, at den ene ikke
(mere) skylder den anden noget, at de
to parters ydelser (betaling af penge,
udøvelse af venlige ell. uvenlige handlinger
olgn.) gaar lige op (imod hinanden).

\\

i forb. være kvit olgn., dels m.person-subj.
(t flt.) : nu er vi kvite (nu : kvitj. Moth.K411.
Nu blev han vred (o: over en drillende be-

30 mærkning). Ja hvorfor lo han før af mig?
Nu er vi kvit. Hostr.F.37. •det var ogsaa
Mere, | end jeg vilde skænkt;

|
med Skib

og med Ladning
|
jeg vilde tro't os kvit.

Ploug.1.347. ERode.S.64. dels (nu ikke i

alm.spr.) m.tings-subj. (ell. upers.): Hør nu
engang, kjere Fætter! intet mere Nag fra

nogen af Siderne 1 Lad det nu være qvit
imellem os. PAEeib.Sk.IIL341. Det kan
være qvit d. e. det kan gaae lige op. YSO.

40 naar der i Middelalderen prækes Aflad
for 4 f^j og man antager, at dermed er den
Sag qvit. Kierk.VIL457. jf.:

*Værten gar
ham sin Regning med; |

kvit var For-
tæringen, intet paa Borgen. Drachm.PEK,
60.

Il
gøre (en) kvit med ell. over for

en, (1. br.) bevirke, at man ikke skylder vedk,

noget; bringe i et saadant forhold til vedk.,

at man er kvit. Mutter sagde jo før til

mig, at det vilde være en god Gjerning,
50 som kanske kunde gjøre migkvit med Vor-

herre for megen Utuskeagtighed. Schand,
F.373. tretten Aars ilde lønnede Tjenester
har gjort mig kvit overfor Bourbon'erne.
Brandes.V.258.

||
gøre (noget) kvit, (nu

næppe br.) betale tilbage; gengælde. *I (o:

vægtere), som mig gratulerede saa tidt,
|

At jeg mig holde bør moralsk forpligtet
|

Til eders Høflighed at gjøre qvit. Beib.

Poet.IX.375. *du kan faae Credit . . paa
60 fiorten Dage —

|
Men hvis du ikke saa

giør kandt og qvit . . |
Saa tager jeg

dig selv med . . Siæl og Kroip. Bagges.L
98(jf.ll.ksint2). I| kvit eller dobbelt, {efter

fr. quitte ou double) i spil ell. væddemaal
udtr. for (en aftale om), at man lader ud-

faldet af det næste spil, kast osv. ophæve
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tabet for den hidtil tabende, hvis han nu
maatte vinde, i modsat fald fordoble hans
tab. mit første Veddemaal med Dem har
jeg rimeligviis tabt . . det var jo 6 Flasker
Viin — qvit eller dobbelt. HrzJ.235. En-
hver Chineser er født Spiller — Drengen
løber med den „pice**, man forærer ham,
lige hen til en af sine Kammerater, og
spiller qvit eller dobbelt om åen.StBille.

Qal.IL47. S&B. 10

Kvittance ell. Kvittans, en. [kvi-

'tai^sa, -'tan's] flt. -(e)r. {ænyd. d. s.; af fr.

quittance, mlat. q^uit(t)antia; /iZJII. kvit; nu
kun foræld., arkats.; jf.: „nu mindre bruge-
ligt.** VSO.) kvittering. Gram.(KSelskSkr.
IV. 118.). At Kongen af Sverrig maatte
gives nøyagtig og fuldkommen Qvittantze
for det som er leveret og fornøyet efter

det Stetinske Fordrag for Elfsborgs Ind-
løsning. 5^72^6.0^^17.54. Naar Decisionen M
er efterkommet, forsaavidt den strax skal
opfyldes, meddeles behørig Qvittance for
Regnskabet. Hylling.HJ.442. BesoUV^lSeS.
Pengene for Huset havde han faaet, thi
der var hans Kvittants for dem. Baud.
KK.96.

I. Kvitte, en. se I. Kvæde.
II. Icvitte, V. ['kvida] -ede. vbs. jf. I.

Kvit. (lydord (jf. kvidre, kvivitte olgn.); sj.)

som udir. for den af forsk, fugle frem- 30

bragte skarpe, stødvise, kvidrende lyd.
Moth.K412 (om vipstjært). Om mig sum-
mer Fluer, en Fugl kvitter svagt i Ene-
bærkrattet. Jørg.A.151. sa.Liv.VI.6.

III. Icvitte, V. ['kvida] -ede. (glda.d.s.;

fra mnt. quiten; til III. kvit; 7/. kvittere;
nu kun dagl., jf. MO.) 1) (jf. III. kvit 3 og
afkvitte^ lade en fordring gaa op imod
(en del af) en modfordring; opgive,
slaa en streg over en fordring (p.gr.af40
et modkrav); gøre afregning; fradrage.
Hollænderne vilde giøre sig selv betalte
ved at qvitte Tolden paa deres Vahrer.
Holb.DH.III.610. han . . quittede Gielden
fra forrige ÅSiT.Reiser.IIL2?6. *Den Reg-
ning saae jeg gierne qvittet først, ^a^^es.
1.112. (han) maatte artig punge ud, førend
han fik det Par Skilling kvittet, han havde
at betale. Grundtv.Saxo.II.241. *du tror,
den Styver,

|
som du medynkende har 50

kastet hen,
| har kvittet for dig selv og

klaret Sagen. 5fød6.GD.86. Line vilde da
færne kvitte tyve Kroner af sin Løn, bare
ruen vilde fæste h2ini.Rørd.KK.134. Feilb.

OrdbS.(Fyn). uegl: der tilveiebringes en
Neutralitet, idet den gjensidige Troløshed
qvitter til fælleds Contentement og For-
nøielse. Eierk.L268. jf.bet.2: hsm (maatte)
indgaa en Accord med D.s Enkefrue og
kvitte Bolig og Mark i Tøndering, for at 60

faa noget bygget til sit Hus. Aakj.HS.226.
talem.(jf.u. II. Kvit): at kvitte er god
betaling. Moth.K411. Mau.1.69. I| jf. af

, ki

faaet hos dig.F^fO. MO. 2) 07- kvitt°ere 2,

kvitte: De 2 Rdlr., du skylder,
qvitte af for den Tønde By

an jeg
jeg har

III. kvit 1 og 2) dels m. h. t. noget ubehage-
ligt: lade fare; forlade; sige farvel til.

*Jeg har kastet Dagens Tynge,
|
jeg har

kvittet Byens Støj. Aakj.UA.117. dels m.
h. t. noget behageligt: give afkald paa;
gaa alip af. 'For denne lumpne Sag jeg
ei vil qvitte | Min Miådsigsmsiå. Bredahl.
11.77. Den Gang kunde man da faa Brød
nok, nu maatte man kvitte det halve og
stundom bM. AndNx.S.146. jf.: Man mær-
ker snart, at adskillige yngre Digtere, jord-

vendte som de ere, have kvittet med Evig-
heden. HRasmussen. DragendeEgne. (1 900).
63.

Kvitte-brev, et. (glda.d.s.; fra mnt.
quitebref; foræld.) kvittering, det Qvitte-

Bref, som Marggræfven . . gaf vores Konge.
Gram.(KSel8kSkr.IV.31). MO.
kvittere, v. [kvi'te-'ra] -ede ell. (1. br.)

-te (Moth.K412. LTid.1730.9. jf. Bagger.II.

471). vbs. -ing (s. d.). (ænyd. d.s.; gennem
ty. quittieren, mnt. quiteren af mlat. quit-

(t)are, gøre rolig (til mlat. quit(t)us, se III.

kvit^, gøre ell. erklære en fri (fx. for gæld),

til dels ogs. (i bet. 2) af det herfra stammende
fr. quitter, forlade, opgive, give fra sig)

1) m. h. t. gældsforpligtelse olgn. 1.1) f m.
personen (skyldneren) som obj.: skriftlig er-

klære, at en person har betalt sin gæld og
er fri for videre krav (fra debitors side);

give (en)^ kvittering. Forløvis nogen fra

Umyndigis Værgemaal, og anden Mand
det . . antager, da skal den første giøre
den anden god Rigtighed derfor, og af

hannem lade sig qvittere. DL.3—17—31.

Moth.Conv.K251. Qvitere een for en Gjeld,
eller for de Penge, han har betalt. Høysg.
S.90. 1.2) intr.; især: kvittere for (et vist

beløb), meddele tilstaaelse for (skriftlig

erklæring om) modtagelsen af et vist beløb,

som man har til gode; give kvittering
for. Hertugerne af Meklenborg .. qvite-

rede for Hertuginde Ingeborgs Medgift.
LTid.1724.551. De 60 Rixdaler . . har ieg .

.

i dag imodtaget og for qvitteret. Langebek.
Breve.128. Du kan qvittere for Renterne
paa Obligationen. VSO. uegl: *Som Raps
i Todes Advokat (o: en aagerkarl i Toaes
skuespil „Raadførslerne eller Advokaten og
hans Fuldmægtig"), \ Naar han for faa'de

Stryg qvitterer. ChrBorup.PM.378. (jf. bet.

1.3j uden angivelse af beløbet: At qvittere
paa en Regning, en Obligation o: skrive
Tilstaaelsen paa samme. MO.

||
(især T

ell. tD) m. videre anv., uden angivelse af ell.

forestilling om pengebeløb : meddele tilstaaelse

for modtagelsen af noget, (han) kvitterer
for et Trøstebrev. VVed.RF.209. kvittere
for Modtagelsen, iwdiv.

||
(især spøg.) m.

tilknytning til III. kvit 3, III. kvitte 1 : lade

noget (en ydelse, et svar) tjene som gengæld
for noget andet; gøre gengæld; takke;
svare. Vilhelm af Orange kvitterer med
en lystig Spøg, da han faar sin Næse
hugget af. VVed.H.171. Lisbeth kvitterede
for Guds Godhed ved at give sig selv
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og Vorherre de mest svimlende Løfter
for sin fremtidige y&ndeh BHolst.L. 17.

(kejser Wilhelm) aflagde engang et Besøg
ved det danske Hof og kvitterede for god
Modtagelse i et Telegram, hvori han bad ..

om at maatte betragte sig som „Søn af

livLset''.Tilsk.l920.II.15. 1.3) m. gældsbeviset

olgn.som obj.: meddele tilstaaelse for
modtagelsen af det paagældende beløb; give
kvittering for; især : give (en regning osv.)

en med navns underskrift forsynet skriftlig
paategning om, at vedk. beløb er betalt.

Gud, hvad seer jegl Min Huusværts Reg-
ning qvitteret. Tode.S.116. De maa ikke
bringe mig Regningen qvitteret; thi jeg
veed ikke, om jeg kan betale strax. F^SO.

MO. Schand.VV.320. Nærværende Obliga-
tion kvitteres herved til Udslettelse af

Ta.n.tehogen.JurFormularbogM59. jf.: man
tager Landstingets Vilje til Følge, udfører
dets Beslutninger og forbruger de dertil

fornødne Penge. Hvorefter Folketinget
træder til, kvitterer Beløbet. Hørup.III.90.
Gud sidder . . og øver sig i Skaansomhed
og har travlt med at kvittere gamle Synde-
registre, som Helgenerne sender ind led-

saget af Anhetsilinger. AndNx.S.145.

2) (jf HL kvitte 2, IH, kvit 1 og 2) som
udtr. for ophævet samhørighedsforhold. 2.1)

(isæremb.; „Bruges nu ikke mere.** VSO.)
t m. h. t. opholdssted, post, stilling, tjeneste

olgn.: drage bort fra; forlade; opgive.
I dag formiddag qvitterede vi Skaane.t7ac
Bircherod.B.26. da Preusserne for 9 Aar
siden have qvitteret samme Festning, saa
kunde det ey siges, at være dem fratagen.
ExtrRel. "A 1 722. 5. een Under-Officeer
(kommanderes) til Inspection, hvilken om
Sommeren Kl. 3 . . om Morgenen skal til-

træde og ikke førend en god halv Time
efter Tappenstreg qvittere sin Yost.MB.
1739.668. *Jeg veedExempel paa en ærlig
Karl, der maatte

|
Qvittere hovedkulds

sin Hosbonds Brød og Huus. Wad8k.92.
ifald en saadan Discipel ikke fra Skolen
dimitteres til Academiet, men forinden
qvitterer Skolen. Stampe.II.221. MB.1772.
430.

II
abs.: forlade sin tjeneste, stil-

ling osv.; gaa af olgn. Hørn.Moral.II.48.
Jeg vil ikke forlade dig. Naar jeg qvit-

terer, saa udvirker jeg dig ogsaa din Af-
skeed.iSfewe8p.FIZ7.i47. saadan Svaghed,
formedelst hvilken de (o: soldater) maa
qvittere, og ikke nogen Tid kunne blive
dygtige igien til kongelig Tieneste. MB.
1833.281. 2.2) (nu 1. br., kun i mere formelt
spr. ell. spøg.; jf. III. kvitte 2) holde op
med at anvende, bruge ell. give sig af
med noget; forlade; sige farvel til;

give afkald paa. \\ m. h. t. person (i ens
tjeneste), vidste mangen en Tiener igien,
at hans Herre nødig vilde qvitere ham,
da skulle hånd som Israel hver Time slaa
bag op imod hannem. Hørn.Moral.I.114.
EPont.L.29. Statsbanernes øverste Ledelse
vil sikkert beklage, at man saa hurtig skal

kvittere ham (o: en embedsmand). DagNyh.
^U1919.5.sp.4. jf: *hermed vi Sergeanten
vil qvitere;

|
Vi faaer ei see ham meere.

Wes8.128.
II

m. h. t. virksomhed olgn. ieg
qvitterer min. pen.JacBircherod.B.45. mee-
sten alle qvinderne hår qvitteret moden,
med at bære helter. 8mst.26. Tilly maatte
qvittere Beleyringen og efterlade meget
Storm-Redskab og eendeelProviantSZan^e.

10 ChrIV.528. En Kvinde og et Kaardestød
. . tvang mig til at kvittere den romerske
Ret (o: universitetsstudierne). Drachm.KW.
167.

II
m. h. t. fornøjelse, fordel olgn. Det

er dog ikke alene Pengemangel, der (er)

Aarsag til, at Folk kvitterer Vinene og
Likørerne og drikker et enkelt Glas 01 i

Stedet. PoUV9l905.2.sp.3. Bet er mere end
ærgerligt at maatte kvittere en saa at sige
enestaaende Chsince.smst.^^/6l910.1.8p.7. 2.3)

20 (med.) om dyrisk organisme: udskille de
ufordøjelige dele af føden (især: i form
af urin); give fra sig. Til at kvittere
Urinen i liggende Stilling benyttes bedst
et Uringlas. SechLeth.BP. 23. VortHj. 112.
246. (hornuglen) faar fat ind om det tykke
af Hugormekroppen, og hun knuger til,

saa Slangen kvitterer sit stinkende Skarn.
Fleuron.DTN.143. man (kan) i „Cake walk«-
Gyngen . . gennemgaa virkelige Søsyge-

30 fornemmelser og meget nemt bUve af med
de Iskager til fem Øre Portionen, som .

.

det maaske ogsaa er gavnligst for Maven at

kvittere hurtigst mn^gt.PoU'^hl911.8.sp.3.

jf.: det stemmede for Vejret ved Trappe-
stigning, og han måtte ofte standse på en
eller anden Afsats. Han vilde dog ikke
lade sig mærke med noget og lod derfor
altid, som om han standsede . . for at kvit-
tere en eller anden sarkastisk Bemærk-

40 ning. Tilsk.1925.1.48.

K-Tittering:, en. flt. -er. {ænyd. d. s.)

vbs.til kvittere (1); nu især: skriftlig til-

staaelse for, at man (paa behørig maade)
har modtaget en pengebetaling, som
man havde fordring paa (jf. Kvittsince).

Moth.K412. Vi kand belægge Udgiften
med Kræmmerens og Skræderens Qvitte-
TingeT.Holb.Abrac.1.4. Thi vilde Vedkom-
mende behage den forfaldne Rente hos

50 Sr. N. N. imod Qvittering at lade affordre.
ExtrBel.^Vil722.8. Quittering for den
skeete Betaling. KiøbmSyst.II.lOl. Han
skrev mig en Qvittering. Bagges.L.1.8.
Schand.F.225. Lassen.S0.301. \\ ogs. om til-

staaelse for modtagelse af noget, der er til-

sendt en. kobberpladerne bleve leverede
Bibliothecario mod qvittering. Holb. Vota.

32. For de af Hr. Borgemester B. tilsendte

rare og herlige Documenter sender ieg
60 en Qvittering. Langebek. Breve. 130. negl,:

Obersten gav Kvittering for denne Til-

staaelse ved en hensynsfuld Tavshed. Ponf.
LP.VII1.19. Han (o: en historiker) til-

egnede sig andres Lærdom uden Kvitte-

ring og uden skarp Kritik. NMøll.VLitt.I.

182. KvitterinffS-bos, en. (emb.) bog,



977 Kvivit Kvæde 978

hvori kvitteringer indføres, et hvert af de
andre Academiske Stipendier uddeles ved
en dertil beskikket Ephorum, hvis Qvit-

terings-Bog aarligen iremlegges i Consi-
storio. EPont.Atlas.II.13T. Naar Bønderne
bringe deres Skatter paa Amtsstuen, føre
de deres Qvitteringsbøger med sig. VSO.
(jf.Re8kr.^''/Bl778). Lassen.S0.201. en Kvit-
teringsbog for Godsforsendelser. NatTid.
^^hl912.M.TilU.sp.2.

I. KTivit, et. fkvi'vitZ] (a/" II. kvivit;

jf. I. Kvirrevit, I. Kvit; især C3, I br.) om
fugles kvidrende sang. saadan en Fugl
nar jo ingen Ting uden sit Qvivit . . Hvad
har Fuglen for alt sit Qvivit, naar Vinte-
ren kommer? ÆTCAwd.F.^d. de glade Fugle
fo'r frem og tilbage, med deres evige
Kvivit og Hejdidelum. Drachm.KW.le7.
Lyden af den første Svales første Kvivit.
Jørg.JF. 11.170. II. kvivit , w<erj. [kvi-

Wid] (især Oj som gengivelse af fugles
kvidrende sang. „Qvivit, qvivitl" sang
Fuglen. HCAnd.'V.48. kvivitte, v. [kvi-

'vida] -ede. {af II. kvivit; jf. kvirrevitte,

IL kvitte; 1. br.) kvidre, de søde Smaafugle,
der qvivitte saa yndigt for mig. Benedicte.

Smaaskizzerfra en Islandsreise.lT.(1871).108.
Over Førerhuset flagrede og kvivittede
et ivrigt, uroligt Svalepar. ^øwneZi/cfee.X. 79.

kvobbe, v. se kvoppe.
Kvolk, en. se I. Kulk. kvolk-drik-

ke, V. se u. II. Kulk. kvolke, v. se

kulke.
KvoIIer, en. se L Kuller.
Kvolm , en. se I. Kvalm, kvoime,

V. se II. kvalme.
K-volp, en. se I. Kulpe. kvolpe, v.

se IL kulpe.
kvoppe« V. (ogs. kvobbe. MO.— kvubbe.

VSO. hertil præt. kvub ('„synes at være
provineielt." smst.)). -ede. {jf. mnt. quobbe,
blød, sumpet jordbund; sideform til kvappe
(IL kvabbe); dial.) give en hul (klukkende)
lyd; klukke. Moth.É412. vAph.(176é\. Han
slog ham i Siden, saa det qvoppede i ham.
TSO. MO. han hørte det kvobbe i Dyrets
Bug under det vilde Løb. Rist.FT.28.
Kvota, en. ['kvo'ta] (f Kvot. Moth.

K412. — ogs. Kvote ['kvo'da] Meyer.^478.
ForsikrO.). {jf. sv. kvot; fra ty. quote, ital.

mlat. quota, egl. (quota pars) fem. af lat.

quotus, hvor stor, hvilken i rækken, til quot,
hvor mange; jf. Kvotum samt Kvotient;
fagl.) forholdsmæssig part ell. (an)del;
brøkdel; kvotadel. De Engelske maatte
. . contribuere en stor Sum Penge, nemlig
72000 . . Pund, og var den Stad Londons
Qvota da alleene 10500.IIolb.DH.I.133. en
Kvota af sit Salær fordrede han i Valuta.
Thorsøe.EM.159. jf. Kvote-genforsik-
ring, -kontrakt.jPorsifcrO. Kvota-del,
en. (fagl.) d. s. Collegial-Tidende.1824.516.
deres opsamlede qvota Del af Fortjenesten.
at. 1848. (JySaml. 3R. V. 91). SaUXY. 43.
Kvotient, en. [kvo'Jæn'^i] flt. -er. {af lat
quotie(n)s, hvor mange gange, til quot, hvor

mange; jf. Kvotus samt Kvota; mat., regn.)

ved division: det tal, der angiver, hvor
mange gange et givet tal (divisor) inde-
holdes i et andet givet tal (dividend).
Moth.Conv.K251. Reenb.I.138. Naar et
større Tal (54) saaledes kand divideres
ved et mindre (9) at qvotienten bliver just
et heelt Tal (6) saa siges det mindre (9) at

gaae op i det større (64:). LTid.1744.434.
10 Divisor gange Kvotient lig Dividend. Hag.

JII.203. TBonnesen.Matematik for Gymna-
sier.I.(1907).89. Kvotient-række, en.
(mat.) række tal, hvor hvert led divideret med
det foregaaende giver samme kvotient. TBon-
nesen. Matematik for Gymnasier. I. (1907). 89.

tKvotum, et. ['kvo-tom] {fra lat. quotum,
intk. af quotus, se Kvota) d. s. s. Kvota(del).
Den, der indlader sig i visse Omsætninger
. . maa have Evne til at svare et lidet Qvo-

20 tum af denne Omsætnings Gjenstand. AS
Ørsted. Haandb.1.554. JBaden.FrO. fMLvo-
tns, en. {fra lat. quotus, se Kvota; mat.)
d. s. s. Kvotient. Qvotus. Facit efter Divi-
sionen. Sylvius.Geom.20. smst.94.

kvnbbe, v. se kvoppe.
Kvnlk, en. se I. Kulk.
Kvalm, en. se I. Kvalm.
kvnlme, v. se II. kvalme.
kvnlne, v. {jf. nt. quullern, vælde,

2Q sprudle, n<. quullen, opsvulmet (perf. part.
til quillen, svulme op, jf. hty. quellen, vælde,

svulme, perf. part. gequoUenj, oeng. collen,

opblæst, opsvulmet; se III. kvælde (2); nu
næppe br.) svulme op (ved at optage fug-
tighed), i nogle Timer lader (man limen)
staae (i vana), for at blødgjøres og ud-
kVu 1dn e. Paparbeideren(1835).25.
Kvnlp, en, et. se Kulp. kvnlp-

drikke, v. se u. Kulp 1.2. kvnlpe, v.

40 se II. kulpe.
Kvæd, et, t en (Moth.K413. VSO.)

[kvæ'3] {sideform til IL Kvæde og II. Kvad,
til dels ogs. af III. kvæde) ]) f kvæde (II.l)

;

kvad; sang. Moth.K413. VSO. („Sieldent").

2) (æstet.) om en med visse mellemrum
gentagen verslinie ^j/". II. Kvæde 2); kun
i ssgr. som Bi-, For-, Omkvæd.
L Kvæde, en. ['kvæ'da] (-f Kvitte.

Pflug.DP.394. LTid.1762.132. jf Kvit-træ.
50 JTusch.69(Angel), f Kvede. Staffeldt.l2).

flt. -r. (cen?/^. kvæde, kvæe; fra mnt. quede,
hty. quitte (jf. sv. kvittenj; af omstridt op-
rindelse) t) den spiselige frugt af kvæde-
træet. Moth.K413. Ligesom Qvæderne ere
hele toes de rene i Yanå. Huusm.(1793).
261. *Lad Marken dølges under Riis og
Hvede,

| Og Grenen bugne med Oliv og
Qvede. Staffeldt.l2. *Kvæder og Ferskner,
Granater, Citroner. Drachm.lOOlN.7 . *Sik-

60 ke Bryster I har 1 de faste og runde som
Kvæder ev\ GeHz.A.88. FrkJ.Sylteb.17. 2)

2( d. s. s. Kvædetræ. Moth.K413. man skal
(til podning) bruge Stammer af Paradiis-
Æbler og af QvæåeT.Fleischer.HB.295. *Nu
blomstre Kvædens de sene Skud. JRecfee.

SB.117. EavebrL.H58. Warm.Frøpl.315.

XI. Rentrykt »/w 1929 62



979 Kvæde kvæde 980

II. Kvæde, et, f en (VSO.). [ikvæ-åa]

flt. -r. (glda. d. 8. i ssg. ordqwede, ordsprog,

oldn.li.vædU digt; af III. kvæde
; j/". Kvæd,

II. Kvad) 1) (først almindeligere anvendt fra
beg. af 19. aarh., efter oldn. kvæfli; næsten
kun foræld, (om gi. tiders forhold), arkais.

ell. poet) (gammelt, højtideligt) digt;
kvad. *End kand vor danske maal af

gamle qvæder prale. Sort. (DSt. 1909.42).
jeg haver digtet et Quæde om Eder, og
ønskede jeg, I vilde høre det. Ahrah.(Alm.
Da.Bibliothek.Dec.l 778.301). Bagges. TJngd.
11.223. Færøiske Qvæder om Sigurd Fof-
nersbane og hans Æt. Samlede og over-
satte af H. C. Lyngbye. (hogtifel.1822). hele
store Qvæder eller Skialdedigte skulde
være ristede med Runer. Molb.DH.L161.
*Hvad var det for Sang, der Glæde | vakte
selv i Bondens Hjem?

|
det var Nordens

gamle Kvæde,
|
Brage, der tog Harpen

irem. Jffostr.SD.II.3. Klopstock .. med hans
skyhøje Kvæder. Brandt.VoreKirke-Salme-
bøger.(1886).37. Han var husvild, men
alle Jordens Kvæder og Frasagn havde
hjemme i hans Hukommelse. JVJens.NG.
286. Hun (o: en fattig enke) . . stillede

sig op inden for Døren med Ungen foran
sig, raslede med en stor Skindpung af den
Slags Fiskerne bruger, og kvad sit Kvæde,
omtrent ens fra Dør til Bør.AndNx.BM.Sd.
2) (æstet.) d. s. s. Kvæd 2; kun i ssgr. som
Efter-, Mellemkvæde (JohsSteenstr. (Hist
Tidsskr.9E.L357)).

III. kvæde, v. ['kvæ-Qa] Høysg.AG.93.
præt. kvad [kva-'3] (smst.) ell. (sjældnere) -ede
(smst. Ew.(19U).I.284. Grundtv.SS.V.409.
PMøll.1.180. B.CAnd.YI.317. Bang.DuF.5.
Pont.DR.^1.295); part. -et ell. (især til subst.

af fk.; nu næppe br.; jf.dog halvkvæden^
-en (VSO.jf.Feilb.) ell. (nu næppe br.) -t

(Moth.E413f. jf. u. halvkvæden samt Esp.
198). {ænyd. glda. d. s. (Mand.94. Brandt.
RD.I.133), run. (præs. 3. pers. ent. i medio-
passiv) kuask o.kuezk, sv.kvåda, wo.kvede,
sige, ytre, synge, oldn. kve9a, sige, udtale,

fremsige (recitere), got. qij)an, sige, tale, oeng.
cwej)an (eng. (præt.) quothj, osax. quethan,
quedan, oht. quedan)

1) ('„Sieldent.« VSO.; dial.ifMDL.693;
nu næppe br.) sige. *Uller . . den Yndige
bad (o: bejlede) . .

\
„Alf har jeg givet mit

Hjerte," hun qv&d. Bagges.DV.UlI.268. At
qvæde ja o: samtykke. F50. At qvæde
nei til en Andens T&\e.MDL.693(Jylland).
II

ordspr. fattig mand æder det han har,
og kvæder det han ved. Mau.2042. Solb.
MTkr.100.

2) („Qigkme\toTå.''Eøysg.AG.93. „Bru-
ges nu ikke meget, uden i Digterspro-
get, samt i endeel Ordsprog." 750. „Nu
sieldent og kun hos Digtere." MO. nu
næsten kun foræld., arkais. ell. poet., til dels

^PØff' (iron.) og dial.) m. h. t. sang ell. digt,

egl.: fremsige paa rytmisk, højtidelig maade.
2.1) synge (især: paa højtidelig maade; dial.
ogs. nedsæt: synge daarligt. Feilb. Esp.198).

•Skal vi hyle nu og græde,
|
Og idag en

Liig-Sang qvæde? Kxngo.204. 'Saa snart
den spæde Glut om Skole-gang vil græde,

j

Begynder Ammen om Cupido strax at
qvæde. FrHorn. PM. 60. Suhm. Bist.1. 541.
*Sødt en Mø ved Cithren synger . . | Men
hvad savner jeg, og græder,

|
Mens hun

dogsaa venligt qvæder. OehLL.1.241. *Bisp
Villum staar for Alterbord,

|
Sit Kyrie han

10 kvæder. Grundtv.PS.lII.199. (barden) kvad
Stridssange for at opflamme Hæren til

Tapperhed. Blich.(1920).1.2. PMøll.I.12.
Jeg hentede min Guitar og tilbød at kvæde
lidt efter Middagsbordet. Jeg sang et Par
Bellmænd og tre af mine franske Viser.
Pont.DR.I1.210. Jeg kvad en Vise: Fryg-
ter du Lynet, Tiger 1 1 Lad mig din Smærte
læge I JVJens.Sk.92. AndNx.DM.54(se u.ll.

Kvæde 1). Naar saa saadan en Vandrings-
20 mand kom til Gaarde, kunde han sige:

„Skal jeg snakke (d. e. fremsige) eUer
kvæde (d. e. synge) jer en Yise ?** Hedebo.
93. Feilb.

\\ (jf bet. 3.2; poet.) om (sang)-

fugl. *Hør til den lille Fugl, hvor gladelig
den qvæder. Helt.Poet.206. *Saa sødelig
qvæder den 'Nattergal. Rahb.PoetF. 1. 166.
*Der qvad Stillids, og der qvad Gjøg.
Winth.III.42. \\ ordspr. og talem. (se ogs.

Mau.8409.8418.11757ff. samt VSO.), ofte i

X forb. m.Y ise. ,;/". halvkvæden: (kvindens)
forkærlighed for „opstoppersætninger",
hvor man kun får halv besked og selv i

tanken må kvæde visen færdig. Jesp.SprU.
174. kvæde den gamle vise olgn., sige

noget, som er sagt mange gange før, som vedk.

ell. man plejer at sige. han begyndte at

qvæde sin gamle Viise, nemlig at det
giorde ham ont, at den Svenske Almue
var Kongen saa lidet bevaagen. Holb.DH.

AQ 1.764. *alle dog den gamle Vise qvæde,
|

Om falske Tjen're, svigefulde Venner.
PalM.VI.124. Faae En til at qvæde en
anden Vise o: faae En til at yttre en
anden Mening. VSO. jf.: (jeg) ynsker, at

visse Folk, der hafver fabriqveret . . den
Danske Skoleforordning, motte selv eje

et 1000 Tønder Hartkorn Bøndergods . .

og være skyldig derpaa en Capital af dets
halfve Værdi til at forrente aarlig. Hvor-

50 ledes de da vilde vrie sig og gierne qvæde
om igien, fik mand vel at fornemme. Gram.
Breve.183. en god vise kan ikke kvæ-
des for tit. Mau.11756. Holb.Heltind.La4r.
ThSchmidt.E.136. dens brød jeg æder,
dens vise jeg kvæder, se I. Brød 2.2.

den glæder sig mest, som selv kvæ-
der. IfaM.5i08. VSO. MO. 2.2) digte (en

sang, et digt). *Jeg som mod Mennesker
og Verdens onde Sæder |

Udtømmet har
60 min Geist, om Dyr og Planter Qvæder.

sa.Metam.l. *Gud veed, maaskee er det

sidste Gang
|
Du hører Livsfangen kvæde.

Blich.(1920).XX.222. *Ak, kjæreste Dig-
ter, fat du kun Modi | Og qvæd saa godt
du forstaaer det. Hrz.D.lL70. Ved Thor-
valdsens Død kvad Grundtvig over ham
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sinmæfftigeMindedrape: „Tidsaldrene har
og en NysiSiTsdsig'*.Rønning.(Grundtv.Digte
iUdvalg.(1916).185). \\

(l.br.) digte en sang,

et digt om; besynge. *Det mig er in^en
ringe Glæde, | At denne Sag saa gick,

thi jeg kand icke qvæde
|
En Ting paa

anden Viis end den tildraget er. Rolb.
Paars.73. *Hvad Hærværk er det da, min
Musa qvæde sk?iU Storm.SD.3. MO. jf.:

"

_ . . " ' M
Hvorom har ikke hin og den giort Oder?
•Hvor er vel noget nyt uqvædet før

Baoges. TJngd.1.116
3) som udtr. for (melodisk) lyd af anden

art. 3.1) (sj.) i al alm. (til dels som overf.

brug af bet. 2.i). *Af Piben kand en hver
forstaae

| Hvad lyd den kunde qvæde.
Cit.l721.(Kall399a.95v). Grisen kom frem
og kvad over Truget (der var tomt). And
Isx.DM.154. Sommerblæsten . . kvæder
for Strix (o: homuglehunnen)^ mildt og to- 20

nende. Fleuron.DTN.32. 3.2) (nu kun dial.)

om (æglæggende) høne: kagle; skræppe op.
Moth.K413. ordspr.: Det er ikke altid af

Glæde, at en Høne kvæder. OrdbS.(Fyn).
3.3) (dial.) om (smaa)børn: græde (smaat).
OrdbS.(Fvn).
Kvæde-, i ssgr. af HL kvæde (se -lag,

-leg, -læs^ ell. især I. Kvæde (1), sadledes

(foruden de ndf. anførte) bl. a. Kvæde-art,
-hakkelse, -blomst, -drik, -gelé, -kerne, 30

-marmelade, -most, -saft, -skive, -tærte,
-vin ofl., se især VSO. -abild, en. (nu
næppe br.) d. s. s. -træ. Eornemann.OF.551.
VSO.jf.JTusch.69. -bred, et. (kog.) kvæde-
marmelade i smaa terninger. Moth.K413.
Tychsen.A.II.593. Const.Kogeb.291. -gnl,
adj. (1. br.) gul som modne kvæder. VSO.
ETManicus.Kaktus.(1926).30. -lag:, et.

[ni.2] (nu næppe br.) et selskab, som er

kommet sammen for at synge. At komme 40

i Qvædelaug. FiSO. -lee, en. [ni.2] (nu
næppe br.) sangleg. „Munken gaaer i Enge"
er en Qvædeleeg. ?50. -læs, et. [ni.2]
(dial.) det sidste læs (især: af korn), som
køres hjem under sang. Moth.K413. MDL.
Kvolsgaard. Træk af Landbolivet. (1891). 59.

Katalog o.landbohist.Udstill.(Odense.l900).41.
Feilb. jfDF.1928.114f.1929.102. -misipel,
en. 2f aværgmispel, Cotoneaster Medie. Kjær-
bøll.FB.157. -pære, en. (nu næppe br.) 50

pærelignende kvæde; ^ varietet af kvædetræ
med pæreformede frugter (jf. -æble samt
Pærekvæde;. Moth.K413. vAph.Nath.VI.
409. VSO.
Kvæder, en. (glda. qwædæræ, sanger;

til III. kvæde; sj.) person, der kvæder; spec.
(til HI. kvæde 2.2; spøg., iron.) om (daarlig)
digter. *al din Flitterglands forgaaer,

|

Og er hvad Qvæders Vers er om en halv
Snees Aar. Bagges.1.78. smst.ies. 60

Kvæde-træ, et. 2f navn paa en til

kernefrugtfamilien hørende slægt (Cydonia
Tourn.) af træer ell. buske med spiselige

frugter (jf. I. Kvæde 1); især om arten Cy-
donia vulgaris Pers.; kvæde (1.2). Moth.K
413. vApkNath. VI.408. Funke.(1801).II.64.

MentzO.Pl.lOl. -æble, et. (nu næppe br.)

æblelignende kvæde; ^ varietet af kvædetræ
med æbleformede frugter (jf. -pære samt
Æblekvæde;. Moth.K413. Pflug.DP.394.
Adr.^U1762.sp.l. vAph.Nath.VI.409. VSO.
jf.JTusch.69.
Kvædlinjc, en ell. (sj.) et (AErslev.

Ørneklippen.I.(1906).138). ['kvæaienJ flt.

-er. {jf. oldn. kvidlingr, af kvi9a, kvæde,
10 digt; afl. af Kvsiå e?/.n. Kvæde; sj., især

anvendt af Grundtv. og sen. sprogrensere)

lille kvad, kvæde; lille digt. Moth.K414.
Kvædlinger eller Smaakvad. Grundiv.(bog'
titel.1815). sa.PS.IV.473. »hans Kvædling
har Strængelegs-Klang. 8m8<.yil.506. Psal-
mer. Sange, Kvad, Kvædlinger og Kæmpe-
viser imellem hinanden. 7a/?øc.jD.i4. Bar-
fod.F.L196.

I. Kvæ^, et. [kvæ'q] qyæg.Eøysg.AG.
14. oas. (i rigsspr. kun i bet. 2;lkvai, best. f.
'kvai 8<] (jf. Qvæg cv jeg. Falst. 9. samt
skrivemaaden Kvaj. Fleuron.KO.94. især i

bet. 2: GyrLemche. De Fyrstenberg Bønder.
(1905).185. PLevin.EL.148. Ejortø.FSk.42.
Kvæj. Rantzau.D.Nr.23. KnudPouls.U.22.

jf. Thorsen.41. Esp.91. OrdbS.(sjæll.)). (nu
kun dial. Kvcg. Moth.K399. Feilb.). flt. (nu
vist kun i bet. 2) d. s. (bet. 1 : Eolb. Qvægs.
390. Dumetius.IIl.4. Oehl.EJ.26). {glda.

qwegh (GldaBib.289), qwygg (GDLove.
V.239), SV. dial. kvek; af æda. kuik(t)fæ
(oldn. kvikfé;, maaske under paavirkning af
mnt. quek (Brøndum-Nielsen.GG.1.275) ; af
II. kvæg)
O fCO, fagl. ell. dial.; nu næsten kun i ent.

m. koll. bet.) fællesbetegnelse for forsk, som
husdyr anvendte (større) brugsdyr (m.
undt. af heste; jf. Kvæg-avl, -høved i;, især
(nunæstenkun)saadanne (drøvtyggende
klovdyr), der holdes for mælkens og kø-

dets skyld (okse, faar og ge' '

tamkvæg; hornkvæg; kreaiur(er) (4); i

:yld (okse, faar og ged; jf.Kødkvæg);

alm. (spec. i forb. stort kvæg; kun om ok-
sen, sjældnere (spec. i forb. smaat kvæg;
om (kalve,) geder og faar (lam). Fæ, Qvæg,
Heste, Hopper, eller andet . . som i Boen
findis. DL.1—24—23. Saa gav Adam alt

Kvæget og Himmelens Fugle og alle vilde
Dyr paa Marken Navne. lMos.2.20. (de)
offrede smaat Kvæg og stort Kvæg. ^JTrøn.
5.6. store Flokke af smaae Qvæg, Faar og
Geder. Dumetius.III.4. Heste eller stort

Qvæg. Forordn.^y2l789.§4. *et stort, et her-
ligt Offer;

|
Ni og halvfemsindstyve sorte

Qvæg. Oehl.EJ.26. *Paa Marker og i Enge
|

Der vrimled Qvæg og FsiSLr.Winth.VLl70.
hans Kvæg (Chr.VI: fæ) var syv tusinde
Faar og tre tusinde Kameler.Jo6.i.5. Kvæ-
gets Gødning er forholdsvis kold, d. e. den
tager ikke saa let Varme som Heste- og
Faaregødning.iawc?inJ5.7.478.Vi skal frygte
og elske Gud, saa at vi ikke lokker eller
nøder Hustru, Tyende eller Kvæg (1850:
Fæ) fra voTl^æste. Katek.(1909).§41. Nav-
net „Kreatur" (Kretur) omfattede baade
Køer, Heste, Faar og Svin. „Kvæg" (Kvæj)
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derimod brugtes kun om Køerne. Man
spurgte ikke om, hvor mange Køer, men
hvor meget „Kvæg" en Mand havde, i^r

Grimdtv.LK.lll. BF. 1927. 97. flandersk,

iydsk Kvæg, se flandersk, III. jydsk.
|| jf.

bet.2: neppe har den bedste . . Dronning
lukket sine Øine, før det følesløse Qvæg
(o: folket, menigmand) vil have Kongen
formælet ig\en..Ing.VS. 11.151. Weyse er

færdig at faa Gulsoet af at disputere med
Folk — man skulde snarere kalde dem
Qvæg— derom (o: om et angreb paa Oehl.).

Gylb.(Heib.Ungd.l22). føre'kvæg i korn,
se Korn 2.2. || CP i ental m. individuel bet,

m. overgang til bet. 2 : *Skal den os føre an,

der dum er som et Qvæg. Holb.Paar8.97.

i al den Tid har du (o: folket) været et

Qvæg eller et Fæ; først nu . . er du bleven
til Menneske. Heib.Pros.X.295. *0g naar
forbitret blev mit Hjærte . . |

da var jeg
dum og hjærnetræg

| og overfor dig
(o: Jahve) som et Kvæg. EBrand.S. 135.

ordspr. (nu næppe br.): Hvor Hans skiø-

desløs er i Huus, bliver snart Katten det
bedste Qvæg. F/SO.

2) (dagl., nærmest vulg.) som (groft) ned-

8æt.(foragt.)personbetegnelse (især skældsord),

olm. udtalt [kvai]: dum, uforstaaende
(plump) person; fæ (8); høved (2) (jf.

Bondekvæg 2;. FSO. HoldKjæft, du Qvæg,
og sov\ HCAnd.VI.124. *Gudbevares vel,
— hvor har jæ væt it Kvæi —

|
Jeg

mærker Melionen goer te' den forkerte
Yæi. Rantzau.D.Nr.23. Og saa ham, den
ny Bonaparte, det er vist et Kvæg . . for

hans Farbror var saa meget klog, at han
maa have taget al Klogskaben i den Fsl-

milie. Schand.O.I.169. Du mister Pladsen,
Dit Kvægl EmilRasm.GM.80. dum er Du,
et Fæ, etKvsi\.PLevin.DG.203. For Køben-
havnerne er denne Ridder af den jyske
Kvægadel (0: Studenstrup) dog kun et

ganske almindeligt „jydsk Kvaj" — en
fast Ordforbindelse i det ældre køben-
havnske GsLåespTog.VilhAnd.N.84. Hjortø.
OS.74. OrdbS.(8Jæll.). jf. Feilb.

II. lLTæg9 adj. se III. kvik.
KTæg-, issgr. 1) [ikvæ(-)q-, dagl, især

vulg. (spec. i ssgr. m. bet. 2) ell. dial. 'kvai-]

(sj. Kvægs-, se u. Kvæghøved^. af I. Kvæg,
især af I. Kvæg 1 (ofte ensbetydende m. ssgr.

m. Fæ- ell. Kreatur- og som modsætn. til

Heste-j, saaledes foruden de ndf. anførte bl.a.:

Kvæg-flok, -fodring,-forsikring, -græsning,
-opdræt, -opdrætter, -passer, -pris, -race,

-skade, -tillæg, -udførsel. 2) om ssgr. m. II.

kvæg som Kvæg-ler, -sand, -sølv se u.

Kvik-ler osv. -ag-tifi:, adj. spec. [1.2] (nær-
mest vulg., dial.; jf. II. kvægetj om person,
der optræder som et kvæg (1.2); dum, plump
olgn. OrdbS.(sjæll.).jf.: Det blev Højre, der
i sin Kvægagtighed og øvrige Dyrisk-
hed gik hen og sprængte Ministeriet. Ek-
8trabU^liQl909.1.sp.6. O -avl, en. (jf. -av-
ling, -brug, -drift 2 samt III. Kvægningj
virksomhed, der bestaar i (rationel) opdræt-

ning af kvæg (brugsdyr), især (af hornkvæg)
til malkning og slagtning, undertiden spec.

med racens forædling for øje (jf. Avl 1.3).

Ager-Dyrkningen og Qvæg-Avl . . bespi-
sede til Nødtørft sin Bonde og Herre.
PJuel.GB.a2^. Qvægavlen drives stærkt,

især Hesteavlen. Olufs.NyOec.I.Sd. Og de
Mænd ere Faarehyrder; thi de ere Mænd,
som drive Kvægavl (Chr. VI: omgaaes

10 med fæ).lMos.46.32. Kvægavl og Kvæg-
opdræt. ASvend8en.(bogtitel.l893 ). Agerbrug
og Kvægavl er de vigtigste Næringsveje
(i Grækenland).PDahlberg. Geografi forMel-
lemskolen.(1906).39. CP -avlende, part.

adj.(l.br.) om befolkning: som driver (lever

af) kvægavl. Befolkningen i Bronzealderen
. . var et kvægavlende og agerdyrkende
Folk. NatTid.Vzl880.2.sp.4. CP -avler, en.

(l.br.) person, som driver (lever af) kvægavl.

20 (irerne) var et Folk af Kvægsivlere. AOlr.
NA.54. GadsMag.1927.447. -avling:, en.

(nu næppe br.) d. s. s. -avl. drive Qvæg-Av-
ling.vAph.(1759). Agerdyrkning og Qvæg-
avling. FrSneed. 1.206. PhysBibl. XX. 1 09.

-avls-forenin^^, en. (landbr.) forening
til fremme af rationel opdrætning af horn-
kvæg (med fælles tyr af god afstamning).
LandmB.II.257. Eertel.A.321. Fleuron.KO.
229. -avlis-gaard, en. (nu næppe br.)

30 gaard, paa hvilken der fortrinsvis drives

kvægavl; hollænderi. VSO. -bestand, en.

(jf. Bestand 2.2 samt -besætning; CP ell.

fagl.). Drachm.YD.7. vi har . . formeret
baade vor Kvægbestand og vort Svine-
hold. Hørup.II.196. -besætning:, en. (jf.

Besætning 2.4 samt Kvæg-bestand, -hold
(sluin.), -stand; landbr.).YaO. MO. Schand.
IF. 267. LandbO.III.262. -bid, et. (sj.j

jf. -bidtj kvægets afbidning afgræs, løv, kvi-

40 ste. Buskene have faaet Tid til at groe op
over Qvægbid. Olufs.(MO.). -bider, en.

(jf. -stikker; zooL; nu næppe br.) navn paa
fluer affamilien Hippoboscidæ ; luseflue. Cu-
vier.Dyrhist.il. 298. Schade. Mors. (1811).
227. Brehm.Krybd.642. -bidt, part. adj.

(sj.;jf.'hiå). Gamle Tørvegrave med kvæg-
bidte Vile. Fleuron.KO.122. -brems(e),
en. (zool.; 1. br.) oksebremse, Hypoderma bo-

vis (jf. Kobremse^; ogs. (nu ikke zool.) om
50 okseklæg, Tabanus bovinus. Funke.(1801).I.

466. VSO. MO. BøvP.L461. -brus, et.

(fagl.) virksomhed, der tager sigte paa (ra-

tionel, erhvervsmæssig) udnyttelse af kvæg (jf.

II. Brug 1); kvægavl. Meddelelser om
Kvægbrugets Udvikling i Danmark i de
sidste 25-85 Aar. AAppel& Mørkeberg. (bog-

titel.1889). Iiiget.^y^l911.6.sp.3. SaVXV.69f.
II (1. br.) mere konkr., om den enkelte virk-

somhed ell. bedrift (jf. II. Brug 2). De Kvæg-
60 hold, hvor Besætningen i alt væsentlig

fornys ved Indkøb, er typiske Kvægbrug.
LandbO.III.263. -doktor, en. 07. Doktor

2; nu næppe br.). d. s. s. -læge. VSO. („I

daglig Tale"), -drift, en. 1) (sj.) til

Drift 1.3, 97. Kvægdriftsvej.7-S0. 2) CCP,

1. br.; til Drift 1.5j kvægavl (jf Fædrift 1).
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VSO. 8&B. Ny8trøm.Oentofte.(1916).33. 3)

(nu næppe hr.) til Drift 5.2-8 (jf. Fædrift 2

og s;. vAph.(1764). 4) (1. hr.; til Drift 5.4;

,; jf. Fædrift 4; kvæghjord. MO. -driver,
I en. (jf. Driver 3.i; 1. hr.). VSO. MO. HC

And.V.2H. S&B. -dod, en. (næsten kun
foræld.) d. 8. 8. Fædød. Aar 1746. Indfandt
sig her i Riget den forfærdelige Qvægsyge
og Qvæg Død, som i nogle Aar tilforn

Hæftig havde grasseret i Holland Pohlen
og andre stæder. Borrehye.TF.464. Uaarene
medførte . . Fodermangel og Qvægdød.
Molh.DH. 11.142. EHolm.DH. 1660-1 720.
11.472. RiheAmt.1915.102.

I. t Kvæffe, en. {ænyd. d. 8.; jf. III.

Kvæge; til VI. kvæge) vederkvægelse.
*De Korne-bugnend Vange

|
Jeg maa be-

see, hvorved mit Sind
|
Kand liden qvæge

fange. Citl705.(Thott4H525.51).
II. Kvægre, en ell. et (YSO. Feilh.).

(Kvege. AakLVB.136. Feilh.)- (no. kvik(a),
isl. oldn. kvika, kød i hove, under negl, jf.
SV. kvicke; egl: det levende, følsomme (mods.
hornsuhstansen) ; til II. kvæg; dial.) kødet
under neglen; ogs.: hudranden ved neg-
lens rod. MDL. „Ansøgeren skal være
hæderlig I" Præsten satte sin Finger paa
Ordet, saa Neglen blev hvid i Kvegen.
Aakj.VB.136. Feilh.

III. Kvæge, et. (Kvegc, MDL. VSO.
Feilh. Kveg. VSO. Feilh.). {jf. isl. oldn. kvika,
polyp, strømmende vand, hølge; egl.: noget
svulmende, tiltagende; jf.l.Kvæge, I. kvæ-
get; til V. kvæge; dial.) fa ar s yver. stort

Qvege eller svulmende Yver. É.DL. VSO.
det sølle Faars Kvæge . . er stram af

Mælken. Aakj.B.159. Feilh.

IV.kvæge, v.fkvege. Moth.K400. Feilh.).

-ede. {no., isl., færøsk, oZ^fw.kveikja, kausativ
til no. kvika, hlive livlig, komme i hevægelse
(se V. kvægej; j/. kvægne; muligvis til dels

samme ord som V. og VI. kvæge; dial.)

m.h.t.ild: tænde; faa til at blusse op.
at kvege Men. Moth.K400. VSO. At qvæge
Ilden o: opfriske, puste den op af Gløder
eller Brænde. MO. Molh. (CKMolh. Breve.

146; se ti. kvægne 2.i;. Feilh. OrdhS.(Ærø).

II
kvæge ild op, d.s. MDL. Feilh.

V. kvæge, v. (kvege, Moth.K400. Feilh.).

•ede. vhs. -ning (se I. Kvægning^. {ænyd.
d. s., SV. dial. kveka, sætte mælk i yveret
(om ko og faar), jf.no. kvika., hlive livlig,

komme i bevægelse, blive rigeligere, vokse (om
tilførsel af vædske) (jf. IV. kvæge^ isl.,

færøsk kvika, skynde sig; til II. kvæg; svarer
muligvis ogs. til dels til no., isl. oldn. kveikja,

føre levende, bringe til live, fremkalde (jf.
V. kvæge^; sml. I. kvæget; dial.) om faar
(sjældnere: ko.Leth.(1800).jf.: „Om Qvæg."
VSO.): svulme op paa yver og fødsels-
dele, naar fødselen nærmer sig; skulle
til at føde (læmme). Moth.K399. NvHaven.
Orth.105. MDL.545(u. staale;. VSO. Feilh.

OrdhS.(Loll.-Falster).

VI. kvæge, v. ['kvæqa] -ede ell. (nu
kun dial.) -te (Moth.K400. Feilh.). vhs. -else

(8. d.), -ning (se II. Kvægningj, jf. I. Kvæge,
{glda. qweghe, qwæghe (Su8o.24.116), æda.
quekæ, lindre med badning ell. omslag (Harp.
Kr.13.15.17.18 ofl.); svarer vistnok dels til no.

kvika, oplive, kvæge (egl. sa. ord som no.

kvika, hlive livlig, komme i bevægelse, hlive

rigeligere, svulme op; if. V. kvæge^, osax.

(a)quikon, gøre levende (mnt. queken, holL

kweeken; jf. nht. erquicken samt III. kvik-
10 ke), dels til no., isl, oldn. kveikia, gøre le-

vende, oplive, forfriske olgn. (se Iv. kvæge);
ogs. paavirkning fra mnt. queken, gøre le-

vende ell. livlig, nære, oplive, holl. kweeken,^
kan foreligge

J|
nu kun (i bet. 2) C3 (især

poet. ell. iwjtid.) ell. dial (Feilh. OrdhS.
(sjæll.)))

1) {fra mn<. queken, holl. kweeken; elL

maaske egl. overf. anv. af IV. kvæge; jf,
kvægne 2.i slutn.) f bringe til live ell. holde

20 i live; overf., m. h. t. tanker, meninger olgn.:

opretholde; opelske; pleje; nære. megen
vrang Paasagn . . blev forebragt . . om de
Lærdomme . . som i disse Fyrsters Lande
. . vare antagne og øvedes, ret som de
skulde ligesom qvæge i deres Barm og
lade udbringe til heele Riget slige ny Lær-
domme, som ingen Grund havde i Guds
Ord. Tychon.AB.180.

2) (ved en enkelt paavirkning, et enkelt

30 middel) gengive (den udmattede, modløse, ned-

trykte, tidligere ogs.: den besvimede (Moih.K
400)) de tabte fysiske og psykiske kræfter
ell. følelse af velbefindende (v. hj. af mady
drikke, frisk luft, opmuntring, trøst olgn.);

(gen)oplive; styrke; give (øjeblikke-
lig) lindring, trøst, opmuntring olgn.

;^

vederkvæge; nu næsten kun: forfriske
(3) ved friske, læskende drikke, frisk luft

olgn. *Det (o: nadverbordet) er mit Haab,.
40 som qvæger mig, | Mit Liv og Lyst evin-

delig. Kingo.316. Holb.Metam.81. (jeg) fait

fra dend øverste Top (o : af pæretræet) ho-
vedkulds need, og dersom Folck ey strax
hafde været tilstæde og med adskilligt
qvæget mig, hafde ieg visselig været døed.
Ærehoe.37. *bliver Ganen tør og heed,

|

Pounche qvæger da og fryder. Storm.SD.
168. *Hvor qvæger

|
Dog paa en lummer

Dag en kølig Drikl 0ehl.C.152. *Mig styrker
50 Vinterdagens kolde Luft; |

Mi^ kvæger
Varmen under Sommersolen. Blich.(1920).
V.130. *jeg vil qvæge | Hende med venlig
Trøst. Winth.IIL95. qvæg mig snart med
et Brev. HCAnd.Breve.L173. Den Herre .

.

haver givet mig de Udlærtes Tunge, at

jeg veed at kvæge den Mødige med et

Ord (Chr.VI: tale i tide et ord med en
trætj. Es.50.4. disse Jordbær (kunde maa-
ske) kvæge ham lidt i hans Sygdom. Nans..

60 KV.146.
II
(isærpoet.) m. ord som^\di\,^\eriey

Øje olgn. som obj. en sød og velklingende
Musique, med hvilken Sancho qvægede sit

Hierte. Biehl.DQ.IV.24. (byen har) et vist
yndigt Anstrøg, som qvæger Øiet i be-
hagelig llvile.Bagges.L.IL304. den utallige
Bærvrimmel . . kvæger Ga.nen.Blich.(1833)..
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VIL26. Ing.RSE.VII.167. *Her i vor Seng
du hvile blødt,

|
Og qvæge dine Lemmer

sødt
I

Med Søyn.Winth.V.164. *i Præste-

faarden nys fra Bordet
| . . man stod op

|

[ed qvæget Sjæl og med en styrket Krop.
PalM.IV.35.jf. (spøg.): kvæge en tørstende
Sjæl (o: med et glas øl olgn ).D&H.\\refl.
kvæge sig ell. ('DO, 1. br.) kvæges, for-

friske (3) sig; vederkvæge sig. *(de) qvægede
sig med den kiølige Frugt. Bagges.Ungd.
11.83. *Konning Helge gaaer til sit Bade-
huus ned, | At qvæges i Havets Bølger.
Oehl.HE.101. Giv ham noget at qvæge sig

paal VSO. 'Sneppen . . staaer, over Isen
Døiet,

I
Borende sig der et Bæger, |

Hvoraf
den med Vand sig qvæger. Bagger.II.478.
hører dog paa mig og æder det Gode, saa
skal Eders Sjæl kvæge sig (Chr.VI: for-

lyste sig) med det Fede. Es.55.2. efter at

have tilbragt Natten . . i en Sovewaggon
. . havde han kvæget sig med et Bad. PXin-
dau. En Medhjælp, (overs. 1896). 10. OrdbS.
(8jæll.).\\ part. kvæg ende brugt som adj.:

forfriskende CJ/".kvægelig, kvægsomj. *(hyr-

den) Skynder sig niem til en qvægende
Hvile. Oehl.L.1.29. mørke Skymasser, der
. . syntes at love en qvægende Torden.
Winth.IX.121. Den qvægende Skygge. JfO.

GJ Kvæ^e-drik, en. [VI.2] (nu 1. br.)

kvægende drik; læskedrik.(Kalk.II.681). vAph.
(1764). *Held den Mand, der først optænkte]
Denne skiønne Qvægedrik (o: punchen).
Bahb. FoetF. 1. 105. PLMøll. Lyriske Digte.

(1840).17. der var ingen Skygge (o: paa
heden), ingen Kvægedrik at opdrive. Thyreg.
BB. VII.4. S&B. D&H. f -kage, en [V1.2]

kvægende (frisk, forfriskende) kage (peber-

kage, honningkage). vAph.(1764). VSO.
kvæg^elig:, adj. ['kvæ-qali] (f kvegelig.

Moth.K400). {glda.qweghéhgh; a/'fH.kvæg
ell.) VI. kvæge; CP, 1. br.) kvægende; for-
friskende. *Loke tilberedte | Saa qvægelig
en Brad. Oehl.NG.9. smst.92. en qvægelig,
behagelig UegTi.Sibb.II.296. *Da sprang
en Kilde frem af Sand, | saa kvægelig,
saa rolig. Bergstedt.(PoUlhl925.Sønd.3.sp.l).

jf.: Folk vare fulde nok af Striderie og
Herserie og andet uqvægeligtog sjæle-
omtaagende Snakkerie. Sibb.Aa.1.235.
Kvægelse, en. (f Kvegelse. Moth.K

400). flt. -r. {glda. qwægels (Suso.152); nu
1. br.) vbs. til VI. kvæge 2 (ofte m. mere
konkr. bet, om hvad der kvæger): forfri-
skelse (2); forfriskning (2.i); veder-
kvægelse, (gud) giver den Ringe færre
Qvægelser, men han lægger desmere Kraft
i åem.Tode.Mus.1789.250. min Kones Pa-
pirer, som det er mig en sand Qvægelse,
at omgive mig meå. Rahb.E.V.151. Qvæ-
gelse i god Mad og den ædle Druesaft.
Grundtv.Udv.I.178. han (fornam) en vid-
underlig Kraft og Qvægelse i Hjertet og
i alle Lemmer (o: ved et bad).PalM.VIlL
182. (hans) Blik . . uddrog ubevidst af

(landskabets) aabne Slettelinier en Kvæ-
gelse. Gjel.M.15. Han føler kvægeisen ved

i den rolige aftenskumring at lægge hæn-
derne ind i hinanden og „vorde stille".

NMøll.(Tilsk.l921.II.5). \\ om spise- ell. drik-

kevarer: forfriskning (2.2). Nu kan (de fat-
tige) dog baade faae frisk Luft, og, for
den tilforn ydende Toskilling, en liden
Qw2ege\se.Argus.l771.Nr.36.4. Da vi stod
op, fik vi gjæstvenligst en lille Kvægelse
af gammel, sejg Tykmælk i en gul Bøtte,

10 med Fladbrød iM. MIIans.(PRMøll.Mads
Han8en.(1881).59).

I. kvæfi^et, adj. ['kvæ'qafj {afjy. kvæg,
vandførende sandlag, jy. kvæge, danne (frem-
træde med) fugtig bund, hvor vandet vælder
frem (sa. ord som V. kvægej; næsten kun
dial.) om jordbund: som ved væde let bli-

ver blød (sumpet); vandførende. VSO.
?aa den nordre Side . . stærke og qvegede
order og paa den vestre Side . . lette og

20 magre Jorder. Trap.^II.661. Feilb.

IL kvædet, adj. ['kvæ'qa^ ell. (alm.)
'kvaiaf] {af I. Kvæg (1 ell. 2) ; især vulg.)

som ligner, minder om kvæg (1.1); kvæg-
(^ff^iffi faaret; dum (paa en grov, plump
maade). D&H. jf.: de italienske Arbei-
derførere . . er Fjender af al nazarensk
Kvæget hed (pecorismo nazareno). Jør^.

(VortLand.V^l 903.1.8p.5).
Kvæg^-fedning;, en. (landbr.) horn-

30 kvægs fedning (j^aa stalden) for at tjenlig-

gøres til slagtning. Olufs. Landoecon. 420.
LandbO.II.56. -foder, et. (landbr.) foder,

der gives kvæget i hus (stald), nu spec. om
foderstoffer, som fabrikeres til saadan brug.

(Kalk.V.626).vAph.(1759).Molb.DH.II.146.
LandbO.IlI.263. -fold, en. 07- "gaard;
landbr.) fold (paa marken), der benyttes til

kvæg i et bestemt øjemed, fx. til malkeplads
ell. til natteophold. vAph.(1764). lMos.49.14

40 (Chr.VI afvig.). LandbO.III.263. -saard,
en. (sj.) kvægfold, -indhegning, tykke Tjør-
nehegn, som de omdragende Hyrdefolk i

Nordafrika har om deres Kvæggaarde. iVC
Rom.Læsebog.UI.(1888).228. -godnine,
en. (fagl). Fleischer.AK.41. LandbO.III.
264. -haar, et. (nu sj.) fæhaar. VSO. MO.
S&B. D&H. CP -handel, en. kreatur-

handel. Reiser.1.222. Qvæghandelen i Dan-
mark. Baden.JurO. II. 88. LandbO.II.514.

50 -handler, en. (nu sj.) kreaturhandler;
studepranger. vAph.(1764). VSO. Kvæg-
handlere fra Provindserne (der) ankom-
me hertil (o: til Kbh.) for at forhandle
deres KiesLtvireT. Skr.'^U1845. CP -hjord,
en. Moth.K399. Hauch.VI.125. VSO. MO.
D&H. -hold, et. (fagl; jf.Fæ-, Kohold;
det forhold, at man (som erhverv) holder

kvæg til malkning ell. slagtning. VSO. Land-
bruget tilstæder intet betydeligt Qvæg-

«i hold. Estrup. HistBl.8. *De drive Kvæg-
hold; hver sin egen Herre er. Evripides.

Skuespil.II.(overs.l875).315. LandbO. III.

264.
I)

ogs. konkr., om det kvæg, der holdes

et ell. andet sted; kvægbesætning. VSO. MO.
SaVXV.70. -holder, en. (landbr.) land-

mand, der holder kvæg; kvægavler. LandbO.
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111.292. -hoved, en. 1) (ænyd. kvægs-
hoved; j/. Fæhoved 1 mmt Hoved sp.BU^^;
nu næppe hr.\ d. 8. 8. -høved 1. Kulden
blev jo haarciere off haardere, at . . ad-

skillige Qvæg Hoveder døde. Borrehye.TF.
463. 2) {jf. -pande; nærmest vula.) d. s. 8.

I. Kvæg 2. Det er, ligesom Du vilde kalde
en køn og aandfuld Kvinde anstrengende,
fordi hun anstrenger Dig, dit Kvæghovede.
KLar8.0HF.1.8. Det maa være nogle
slemme Kvæghoveder til unge Mænd, der
lever nutildags. Det skulde have været i

min Vngdoml PDrachm.K. 199. Beskidte
Kvajhoderl22o6LHans.EP.95. -hund, en.

(jf. Fæhund 1 ; nu næppe br.) hyrdehund.
VSO. MO. -hus, et. (jf.Fæhus; nu sj.)

hus (stald) for kvæget; kostald. LTid.1726.
104(om%8l. forhold). VSO. MO. D&H. ©
-hyrde, en. A/.Fæ-, Kohyrde^. Moth.K
399. VSO. JVJens.S.79. -hytte, en. (nu
næppe br.) hytte (paa marken) til ly for
kvæget. Moth.K399. en Qvæghytte (Såter-

vsi\l).Blich.(1920).XVI1.146. VSO. MO.
-hoved, et. (i bet. 1 (nu næppe br.): Kvægs-.
VSO. 3fO.(Man hører sielden: Qvæg-
høved). — ogs. -høvde. DL.2—23—2). 1)

(nu ikke i alm. spr.) d. s. s. Høved 1 (jf.
Kvæghoved 1, Fæhoved 1). De skulle og
tiende hver tiende Qvæghøvde, som fødis,

intet undertaget, Lam, Kalve, Føl, Kid,
Grise, Høns, Gæs, Ænder. DjL.^—^5—^.

(jf SaUXV.72). Gram.Breve.271. Thiele.

111.59. polske Fanger dreves som Flokke
af Qvæghøveder forbi de russiske Skild-
vagter. Sa^^cr.1.558. Intet Kvæghøved kan
sælges fra Gaarden, forinden Kvægmær-
ket er afrasp et. JurFormularbog.^340. 2)
(vulg. ell. dial.) d. s. s. I. Kvæg 2 (jf. -ho-
ved 2 samt Høved 2, Fæhøved 2). disse
importune Mennesker . . Det er samtlige
Kvæghøveder. PVJac. Breve. 52. OrdbS.
(sjæll). -idiot, en. [1.2] (vulg., sj.) som
forstærkende ssg. af Kvæg (1.2) og Idiot (2).

LLarsen.Ralvmenne8ker.(l903) .7 7. -kre-
atur, et. (jf. -kræ ; sj.) om et enkelt stykke
kvæg; fækreatur. Til Eiendommen skulde
. . følge Alt paa Gaarden af Heste, Qvæg-
kreaturer. Vogne (osv.). Copman.EtAar
i nordre Birk. (1841). 1. -kræ, et. (nu
næppe br.) d. s. Hverken Mennesker eller
Qvægkræ kan være ude i saadant Veir.
VS0.III.K288. -ler, et. se Kvikler.
-lus, en. (zool.) haarlus, der lever paa
kvæg. Moth.K399. VSO. SaVXVI.486.
-læg^e, en. (jf. -doktor, Fælæge; nu næppe
br.) dyrlæge (for kvæg). VSO. MO.

|i
som

titel paa lægebog om kvægets sygdomme : En
Dansk Heste- og Qvæg-Læge. Abildg.(bog'
titel.1770). -los, adj. (landbr.) om land-
brug: som drives uden kvæg(hold). (han
mente) at enkelte kvægløse Landbrug
kunde klare sig. Riget.^y2l911.6.sp.3. Fra
1908 Ejer af (en ejendom) j 8 Tdr. Land,
som jeg selv driver, det sidste Par Aar
kvægløst. Studenterne fra 1888. (1913). 184.
FyensV.^V6l920.6.sp.l. -mand, en. (især

jarg. ell. dial.) person (landmand) , der har
godt kvæg, er kyndig i dets røgt og pleje

olcfn. ; (dygtig) kvægopdrætter, denne kendte
K!vægmands Gaard. i^iewron.ir0.i5. smst.

94. -marked, et. {ænyd. d. s.; fagl.)

marked, hvor der især handles med kvæg;
kreaturmarked. LTid.1746.163. Goldschm.
V1I.26. Schand.TF.L109. LandbO.II1.268.
-mys^, en. (zool.) flodmyg (Simuliidæ).

10 Frem.DN.723. Spdrck.ND.539. -mærke,
et. {ænyd. d. s.; jf. Fæmærke; nu 1. br.)

ejermærke paa kvæg. Moth.K399. VSO.
MO. JurFormularbog.^340(se u. -høved 1^.

-mog;, et. (jf. -gødning samt Komøg; nu
næppe br.) kvægs ekskrementer. VSO. MO.
Rvægne, v. ['kvæ()qn8] (kvegne. Moth.

K400. Rahb.Min.1800. 11.290. Molb.(CK
Molb.Breve.146)). -ede. vbs. (nu næppe br.)

-else (Moth.K400);jf. ogs. u. II. Kvægning.
20 (ænyd. qvegne, qvægne, glda. qweghne

(Dom.l5.19( GldaÉib)), no., isl., oldn. kvikna,
komme til live, oplives, (om ild:) tændes,

blusse op; egl. sa. ord som kvikne; til II.

kvæg; jf. IV. og VI. kvæge || nu vist kun
dial, jf.Bahb.Min.l800.II.290) 1) faaliv
og kraft; styrkes; kvæges. Moth.K400.
*(lammene) knæle . . | For Moders mælke-
fulde Bryst;

|
De qvægner ved den søde

Taar, | De fsi&er. Stub.68. MDL. OrdbS.
30 (Loll.-Falster). 2) trans. 2.1) op live; styrke;
kvæge; vederkvæge. Moth.K400. En Taar
Brændeviin, tænkte jeg, kunde qvægne
den Gamle. MDL. Feilb. OrdbS. (Sjæll,

Fyn, Loll.-Falster).
||

(sj.) m. h. t. ild: d. s. s.

IV. kvæge, jeg . . trænger til at de svage
Livsaander, som endnu ere tilbage i mit
Indre, paa en velgiørende, kiærlig og
venlig Maade qvæges (som man qvæger
eller qvegner Ilden) og opfriskes. ilfoZft.

40 (CKMolb.Breve.146).
\\ f d. s. s. VI. kvæge 1.

(Frederik den Vise af Kursachsen) havde
ladet det være sig nok at qvægne og op-
amme (men) fandt det formeget, offentlig

at fremstille Lutheri Bekiendelse. Tychon.
AB.13. 2.2) kvægnes, styrkes; kvæges; op-
lives; kvægne (1). Moth.K400. Der ligge de
(o: svalerne) stive den gandske Vinter
igiennem; mens Hiertet slaaer u-ophørlig,
og ved Foraarets Komme qvægnes de

50 igien op formedelst Varmen. LM.i 758.

575. Kornet, Græsset qvægnes, naar det
grønnes efter en frugtbargiørende Regn.
MDL.(Falster). 2.3) kvægnesig, forfriske
sig; kvæge sig. Vandringsmanden . . leg-
ger sig (under det skyggefulde træ), qvæg-
ner sig, og ønskede aldrig at skulde for-

lade det. [Riegels]. Julemærker. (1 790). 23.
FrGrundtv.LK.212. OrdbS.(sjæll).

I. ILvæg^nins, en. (nu næppe br.) vbs.

60 til V. kvæge. VSO.
|| den tid, et husdyr gaar

med fosteret; drægtighedstid. smst.

II. K.væg:ning;, en. (Kvegning. Moth.
K400). {ænyd. d. s.; vbs. til VI. kvæge (mu-
ligvis ogs. til kvægne^; „Ikke meget bruge-
ligt." VSO. „næsten ikke mere forekom-
mende." MO.; nu næppe br) forfriskelse
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(2);forfri8kning (2.i); (veder)kvægel8e.
Moth.KéOO. venlige Genier . . der nedvifte
den Slumrende Q,vægmng. Rahb.Tale^^/s
1824.10. *Floderne fire den (o: paradisets

have) Kvægning gav. Grundtv.SS.II.15.
III. t KTægning:, en. (af I. Kvæg;

m. h. t. dannelsen jf. IL Aaring, sv. tid-

ning, tidende, avis) kvægbrug; kvægavl.
Kiøbenhavnske Samlinger om adskillige til

Land- og Stad-Væsenet, Agerdyrkningen,
Qvægningen, Naturlæren, og andre nyt-
tige Konster og Videnskaber henhørende
Ssiger.(bogtitel.l747). nyttige Anmerknin-
ger om Qvegning og Creaturers . . Til-

leggelse.LTid. 1748. 137. Araberne paa
denne Landkant . . leve af Qvægning.
Beiser.1.97. KbhSaml.I.Fort.b7^.
Kvæg:-pande, en. (jf.Fæpsmde; vulg.)

meget dum (plump, grov) person; kvæghoved

(2); kvæg (L2). AGnudtzm. G. 34. Aakj.
B.27. I er nogle Kvajpander, skældte
han . . hvordan Pokker har I egentlig
tænkt at klare åen.Fleuron.S.150. OrdbS.
(sjæll). -pense, pi. (jf. -tiende ; foræld.)
en i tidligere tid gældende (1671 indført) af-

gift af det kvæg, man holder ell. lægger til;

kvægskat. JMandix. Det da. Kammervæsen.
(1820).228. -pest, en. (jf.-sygej Kreatur-
syge; vet.) en (især ml. steppekvæget i Mel-
lemeuropa hjemmehørende) katarr-lignende,

meget smitsom, i alm. dødelig sygdom bl. kvæ-
get (undertiden forvekslet med mund- og klov-

syge ofl.). Holb.Mel.IIl.6. den grasserende
Qvæg-Pest. Gram.Breve.281. VSO. LandbO.
111.274. Bode.MT.8. -prang^er, en. (nu
8j.) kreaturhandler. VSO. MO. Schand.TF.
1.111. -rampe, en. (jærnb.) stigende vej-

hane ((side)rampe) med tilkørsel til bane-
legeme, til ind- og udladning af kvæg. CollO.

DSB.Banebygn.79. Thuborg.(PoVynl925.9.
8p.4). -rarnat, en. (nu næppe br.) grov-
poret rørhat, Boletus bovinus Fr. Funke,
(1801).II.555. VSO. -sand, et. se Kvik-
sand, -s-herv-ed, et. se Kvæghøved.
-skat, en. (jf. -penge; foræld.). Moth.K
399. JMandix.Det da.Kammervæsen.(1820).
335. MO. S&B. -slag, et. (landbr., l.br.)

særlig slags kvæg; kvægrace. LandmB.II.
237. Sal.^XV.66.
kvægsom, adj. ['kvæ(Oq(i)S(nm(')] {ænyd.

d.s.; af VI. kvæge; O, nusj.) kvægende;
vederkvægende; oplivende; styrkende.
*Hvor qvægsomt

I
Puster den køle Luft

her op fra Søen I Riber.II.55. *Konning
Helge gaaer til Badehuus ned . .

|
Der

finder han snart en qvægsom Ro | Paa Si-

vets flettede 'Dække.Oehl.E:E.103. Grundtv.
PS.III.170. *en Alterild .. qvægsom

|
For

Aand og B.\Qite.E:eib.Poet.VII1.91. *i mit
Hjerte faldt en qvægsom Dugg. PalM.VIL
119. hvor redes det Natteleie, paa hvilket
jeg kan slumre stille og qvægsomt. Kierk.
Vl.203. den qvægsomme, rolige Munter-
hed, der fremelskes af det festlige Samvær.
JPJacob8.Manes.II.284. *Lovet være du.
Algode!

I
Lovet høii for Søvnens Qvæg-

somhed. Evangelisk -kristelig Psalmebog.
(1798).270.
Kvæe-stald, en. (nu 1. br.). VSO. MO.

LandbO.lII.275. -stamme, en. (I br.)

kvægrace ell. (nu især) mindre gruppe af
individer inden for en kvægrace, der viser

stærk indbyrdes lighed. VSO. MO. || samlet
mængde af kvæg; kvægbestand, de Kalve,
der aarligen behøves for at vedligeholde

10 Landets Qvægstamme af Køer og Stude.
Oluf8.NyOec.I.85. f -stand, en. kvægbe-
stand; kvægbesætning, ved de mange Ofrin-
ger til Guderne (har hun) svækSet hans
Qvægstand mere end han vel kunde taale.

JBaden.Horatius.1.303. VSO. -stikker,
en. (jf. -bider; zool.; nu næppe br.) navn
paa forsk, lusefluer; om slægten Conops: Cu-
vier. Dyrhist. II. 296. Funke. (1801). reg.

\\

Hjortens Kvægstikker (Lipoptena cervi).

7XiBrehm.Krybd.642. -stykke, et. \) (nu
vist kun dial.) enkelt stykke kvæg; kvæghoved
(1); kvæghøved (1). Stald til 46 Heste og
2S0Quægstykker.JPaludan.Møen.II.(1824).
162. Paa et Hundrede Qvægstykker kom-
mer det jo ikke an i denne Slagtertid.
Ing.PO.II.304. Han er værre end et uvorn
Qvægstykke.FiSO.

||
(dial.) om person: kvæg

(1.2); kvæghoved (2); kvæghøved (2). OrdbS.
(Falster). 2) (nu næppe br.) billede (maleri

30 olgn.), hvis motiv er kvæg. Gebauer har malet
gode Qvægstykker.7S0. MO. -styrke,
en. (fagl.) d. s. s. Kreaturstyrke. MøllR.IIl.
674. -svag:hed, en. (nu næppe br.) kvæg-
syge. Qvæg-Svagheden i Polen. Patent.
2Vi2i7^P. Argus.l770.Nr.3.3. -sygdom, en.

(jf- -syge; sygdom bl. kvæg.VSO. MO. D&H.
-syge, en. (jf. Kreatur-, Kræsyge; nu
1. br.) kvægsygdom, spec. kvægpest. Holb.(K
SelskSkr.I1.385/f.). den græsselige Lande-

f) plage, Qvæg-Siugen. Gram.Breve.269. PA
IIeib.TJS.135. da man engang gravede i

Dronningens Høi (o: i Jellinge), kom der
en Qvægsyge over Byen. Thiele. 1. 174.
LandbO.III.275. Feilb. -sænke, -selv
ofl. se Kvik-sænke, -sølv osv. -tiende,
en. en ved tiendeafløsningsloven ^Vs 1903 af-
løst tiende, der (mods. Komtiende^ opr. be-

stod i hvert 10. kvæghøved, der fødtes (jf.
dog Smaa(redsels)tiende;, ved Forordn. Va

50 1740 erstattet med en pengeafgift, ved Lov
19/2 1861 med en afgift i korn. DL.2—22—13.
Prom.^yal790. Baden.JurO.Il.88. LandbO.
IV.572. -told, en. 1) told paa ind- ell.

udført kvæg. VSO. MO. D&H. 2) f græs-
gangspenge. VSO. -torv, et. en (med stalde,

torvehal m. m. forsynet) plads, hvor handel
med kvæg finder sted. VSO. MO. LandbO.
III.275. Trommesalen anlægges (1671).
Det var et Kvægtorv. Krak.Tidstavler.1923.

|
60^5. -traad, en. (ænyd. d.s.; nu næppe f

br.) hudløshed ml. benene ell. ved klovene paa
kvæg (fremkaldt ved at benene ell. klovene

gnider ell. slaar imod hinanden; if. Moth.
Conv.K246 om hudløshed i skridtet ell. bagi

hos smaa børn). VSO. -tyv, en. Moth.K399.
VSO. MO. -tyveri, et. VSO. LovLPet.V.
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312. Sal}XV.72. -TO|cter, en. (nu O,
l.hr.) kvæghyrde. vAph.( 1764). Hauch.Y.S9.
HCAnd.VIlJ.170. før den Skam skal ske,

at Komtessen bliver Kjæreste med Infor-

matoren, før vil jeg (d: en kusk) degraderes
til Kvægvogter her paa Gaarden. /Sc^awd.

UM.188. -vogterske, en. (W, sj.) kvin-

delig kvæghyrde. Regner Lodbrog . . var
bleven forelsket i en deilig Qvægvogter-
ske, der blev hans Frille. Molb.DH.1.227. lo

-øje, en. Sf (sj.) plante af den til de kurv-

blomstrede (astersgruppen) hørende slægt

Buphthalmum L. Kjærbøll.FB.127.
Kvæj, et. se I. Kvæg.
I. Kvæk, en. se I. Kvik.
II. Kvæk, et. [kvæ^] flt. d. s. (MO.

Winth.HF.125. Saaby.'), {af I. kvække;
j/. III. Kvak) (enkelt) kvækkende lyd. 1)

om forsk, dyrs lyd. kvek . . endernes
røst, når de råber. Moth.KS95. *Men Alo- 20

pex . .
I
Ej hørte Gaase Qvæk, ej Hun-

de Giøe. Holb. Metam. 39. jf. (uegl): *(at

faa) Qvæk af Gadegæs for Sang af Sva-
ner. Pa?ilf.IF.5. II nu næsten kun om frø-
ers kvækken. *Jeg end engang . . |

Skal

høre Frøens Qvæk og Fuglenes Sang.
Rein.49. *med enkelte Qvæk

|
Lod Frø-

erne sig høre.Winth.HF.125. 2) (Ibr.)om
kvækkende lyd, frembragt ad meka-
nisk vej (paa instrument). Disse Kvæk 30

af Fløjten, der lyde ind ligesom neden-
fra, dem er jeg Forfatter til. Goldschm.IV.
144. 3) (især dagl.) om en af mennesker
frembragt (hæs, uskøn) lyd, der min-
der om (frøers) kvæk (1); i alm. m. videre

bet.: ord ell. ytring, ofte (nedsæt.) m. bi-

bet. af tomhed, indholdsløshed olgn. kvek .

.

et spæt barns mh. Moth.K395. *Afskye
qvæler hvert et Qvæk, Bagges.Ungd.II.60.
Det var Gaut hin Røde, der gav det Kvæk 40

(o: sagde det). Grundtv.Snorre.il.239. *0g
hvad betyder saa det flaue Qvæk (o: tom-
me indvendinger, tom snak)? Hrz.D.J11.51.
Vil Du tie stille I . . Ved det første Kvæk
Du vover, skal jeg dreie dit Halsbeen
istykker. Etlar.GH.II.251. det Kvæk, han
. . gav fra sig (o: da jeg traadte paa hans
fod), var ogsaa saa godt som den eneste
Lyd (jeg) havde faaet ud af mine Reise-
fæller. Drachm.KK.W. || nu oftest i nægtende 50

udtr.: ikke et kvæk olgn., ikke et ord;
ikke et muk. *„Raabte De?" . . „Jeg? nej

|

ikke et Kvæk."Jffos<r.Gr.l85. Jeg skal sige al

Ting til dig, og du vil ikke give et eneste
Kvæk fra dig. sa.Komedier.mi.(1877).124.
hun elskede ham, selv om hun ikke sagde
et Kvæk om det med Munden. KnudPouls.
11.23. sjældnere om noget skrevet ell.tænkt:

de ventede i tolv Aar, uden at høre et

Kvæk fra hinanden. BHolst.L. 100. Jeg 60

tænkte ikke på noget, ikke et Kvæk. Tom
Krist.LA.117 . III. kvæk, interj. [kvæ^']

(jf. V. kvak, II. kvaks; 1. br.) gengivelse af
den lyd, der frembringes af frøer, ell. af lyd,

der minder herom. Brehm.DL.^II3.219 (om
kvækerfinkens lokketone).

Kvæk-, i ssgr. af I. Kvæk se Kvik-.
I. Kvæke, en. se I. Kvik.

II. kvæke, v. se I. kvække.
I. Kvæker, en. ['kvæ'^ar] ^f Kveker.

EPont.Atlas.1.628. vAph.Nath.V1.441). flt.

-e. {fra ty. quåker, quecker; af ty. quåken
(quecken, queken), kvække, se I. kvække;
navnet skyldes fuglens kvækkende skrig) \
navn paa den med bogfinken nær beslægtede

finke Fringilla montifrigilla ; kvækerfinke.
Qveker, Boefinkens Hoerunge.^Pon^^^Zas.
1.628. Qvækeren eller den uægte Bogfinke.
Funke.(1801).1.202. Kjærbøll.358. Ornithol
FT.1.23.

II. Kvæker, en. ['kvæ'^ar] (f Kvækker.
Moth.K401. LTid.1729.183.1732.202). flt.-e,

{fra eng. quaker (til dels gennem ty. quåker,

t quecker^, afeng.quake, bæve, ryste, skælve;

navnet egl. et spottenavn, fremkaldt af sekt-

medlemmernes ekstatiske rystelser, naar „det

indre lys" tændtes i dem, ell. af stifterens ord
til en øvrighedsperson : skælv (quake) for guds
dom) tilhænger af en i 17.aarh. i England
stiftet sekt af kristelige mystikere („ven-
nernes samfund"), der kræver aandelig frihed,

politisk og social lighed, tarvelighed i levevis

olgn.; ogs. (nu næppe br.) i al alm. om reli-

giøs sværmer ell. fanatiker (VSO. jf.
Moth.K401). Qvæckernes Inspirerte Drøm-
me. LTid.1729.183. en Qvæker fra Bristol,

som giorde sig self kiendelig ved sin

Klæd e-Dragt, Hat og Mundheld, da hånd
duttede alle Mennisker. Klevenf. RJ. 187.

SibbJI.262. Hauch.Y1.107. Aarestr.SS.III.
80. LBergmann. Kirkehistorie. II. ( 1 915). 98.

Kvæker-, i ssgr. især af II. Kvæker,
saaledes — foruden de ndf. anførte — ssgr.

som Kvæker-ansigt, -bog, -dragt, -familie,

-forsamling, -koloni, -kone, -menighed,
-skik ofl. -ajgj^tig;, adj. (1. br.). kvekker-
agtig (o : fanatisk). Moth.K401. Man levede
ikke qvækeragtig letsindigt uden Agtelse
for Timer og Klokkeslet, slig Ugudelig-
hed søgte forgjæves at indsnige sig.Kierk.

XIII.372. -finke, en. [I] (sj. Kvik-. Kjær-
bøll.358). \ d. s. s. I. Kvæker. Hornemann.
Overs, af Bechstein: Haandb. f. Fugleelskere.

(1802).110. Kjærbøll.358. Spdrck.lSID.404.

-hat, en. stor, blød, bredskygget hat, der

hører til kvækernes dragt, (kvækeren lod)

sig gefalde at sætte Stropper i sin ellers

nedslagne Qvæker-Hat, at sidde tilbords

i Selskab med blottet Hofved, at afskaffe

sin Dniten. Klevenf.BJ.188. Reiser.III.173.
VSO. MO. En bredskygget Kvækerhat sad
ham bag i Nakken. PontMJ?. 8. Kvæ-
keri, et. [kvæ(')5'8'ri'] {af II. Kvæker;
nu næppe br.) om kvækeres tænkemaade
og optræden; ogs.: religiøst sværmeri
ell. fanatisme. Moth.K401. Politiemester
skal og tilsee . . at i Kirkerne ingen Modt-
villighed. Tumult, Qvækerie eller anden
Uskikkelighed under Guds-Tienesten be-
gaaes. Forordn.''yiol701.IL2.§l. LTid.1754.
354. VSO. Kvæker-inde, en. (1. br.)

kvindelig kvæker (11). LTid.l732. 760. Hauch.

XI. Rentrykt «/io 1929
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YL136. LKoch.ASØr8ted.(1896).176. kvæ-
ker(i)8k, adj. ['kvæ-V9r(i)s^] (nu næppe
br.) som hører til ell. er ejendommelig for
kvækere; kvækeragtig; ogs.: sværmerisk;
fanatisk. Moth.KéOl. Weigelianske, Bø-
miske og Qvækeriske Meeninger og Tale-
msLSider. LTid.1743.474. Qvækerske Love.
VSO. H.Tæker-tro, en. kvækeres tro;

blind, sværmerisk i fanatisk tro. *(N.) for

Papisten sig nylig dræbe lod, |
Nu han

for Qvæker troe opofrer gierne blod. Holb.

Skiemt.Cl^. VSO.
I. kfække, v. ['kvæga] (nu næppe br.

i rigsspr. kvæke. Holb.MTkr.174. jf Feilb.).

-ede. vbs.jf II. Kvæk, Kvækkeri. (ænyd. d. s.,

no. kvekke, jf. sv. kvåka, ty. quåken; lige-

som II. kvakke lydefterlignende ord; jf. I.

Kvæker)
1) om dyr: frembringe en hæs, (stød-

vis) afbrudt lyd. 1.1) (j/". kække; nu
l.br.) om fugle (ænder, gæs) olgn. Moth.K
395. *Hvor den aarvaagne Hund og meer
aarvaagne Gaas | Ey giøe, ey qvæcke tør.

Holb. Paars. 254. Faaret bræer, Gaasen
qvækker. FrHorn.FM. 116. man maatte
ligne disse Folkes Sprog med Ændernes
Qvækken.Reiser.V.72.Blich.(1930).XVIII.
45. Smaakreaturene kvækkede højt i deres
B\xve.PMøll.II.38. VSO. MO. KNyrop.OL.
II.8. jf. bet. 3: *En glimrende Assemblee

|

Høres der snaddre og qvække
|
Ved den

duftende Thee.Winth.VI.97. 1.2) om frøer

(jf. Frøkvækkenj olgn. dyr. Adskillige præ-
ferere Frøers Qvæken for Nachtergalens
Sang. Rolb.MTkr.174. *sødt Frøen hist

qvækker
|
I rolige Kiæi. Fram.Stærk.121.

*Frøer og Tudser qvækked i sorte Boble-
kiær. Oe/iZ.iV^G^.2 75. PMøll.1.63. Aare8tr.SS.

11.178. KNyrop.OL.II.14.32.
\\

(sj.) om
græshoppe. *Græshoppen sødt i Marken
qvækker. Pram.(Ivers.l785.28).

2) (l.br.) ommekanisk frembragt, hæs,
skrattende lyd, der minder om (frøernes)
kvækken. *(en skrigedukke) qvækkede, græd,
og taug, og loe

|
Til rette Tiå. Bagges.I.

266. Skrivemaskinerne kvækker som Frø-
erne i et Kær. HHellssen.Amerika rejser en
Hær—.(1918).93. Grammofonernes liderli-

ge Kvækken.AaBroder8en.Frandsen.(1923).
37. (banegaarden) hvor det hugger i Jern,
skriger i Staal og kvækker i Kættinger.
Pol.''/i2l927.17.sp.l.

3) (dagl, især nedsæt, ell. foragt.) om men-
ne8ke(s stemme): frembringe en tør, hæs,
skrattende lyd, der minder om (frøers)
kvækken; give et kvæk (II.2) fra sig;
ogs.: gøre indvendinger ; mukke. Hofnarren
(gentog) med sin qvækkende Stemme over-
lydt . . dette Udraab. Ing.VS.II.207. Hvad
er det, du staaer og qvækker. VSO. Vi
førte vore Heste ind i Bondens Storstue
. . drak Miøden og spildte hvad vi ikke
mægtede at drikke. Da Bonden omsider
begyndte at kvække, bandt vi ham fast
til BilæggevoYnen. Etlar.GH.II.231. Nu
bliver Du her i Lysthuset og kvækker

ikke et Ord. RSchmidt.MD.206. hun tog
villigt (mod slagene), kvækkede kun kort
af og til, naar et Slag ramte altfor bittert.

JVJen8.HF.94. Det lød, som om han skulde
kvæles i en kvækkende Hikken. JakKnu.
LS.62. en czekoslovakisk Taler i Folke-
forbundet kvækker en Tale. PoUU1927.
2.sp.2.

II. kvække, v. ['kvæga] -ede (Moth.
10 K401. VSO.) ell. kvak [kva^] {Jf shetlandsk

kwak, rystelse, skælven; kan være en dan-
nelse af lign. art som kvippe (s. d.), kvappe
(se II. kvabbe 2), no. (færøsk) kveppa, rystes

af skræk, fare sammen, ofl. udtr. for (en
pludselig lyd og) en hurtig bevægelse; jf. I.

kvække ; i sin nyere form (som præt. kvak^
snarest fra no. kvekke (præt. kvakkj, faa
en pludselig skræk, fare sammen, færøsk
hvokka (kvokka; præt. hvakk, kvakk), op-

20 skræmmes, fare sammen; jflll. Kvak slutn.;

sj.) fare (pludselig) sammen; forskræk-
kes. VSO. m. adv. op: I det samme kvak
(han) op. Taleren var nu paa sit højeste.
FalkRørme.OmkringGadekæret.(1921).25. jf.
II. kvakke: kvekke . . Er at ryste og befve.
Moth.K401.

II
upers.: det kvak i ham, det

kippede i ham. Der havde været stille om
Stenhuggeren længe . . Og nu sprængte
han pludselig det hele saa det kvak i

30 Rvermiinå. AndNx.PE.II.212. (hun) blev
saa forskrækket at det kvak i hende. sa.

DM.V.141.
III. Kvække, en. se I. Kvik.
Kvække-pose, en. [I.I.2] (zool.) om

den pose (lydblære), som findes hos hannerne

af frøer og tudser paa hver side i mund-
vigen, og som krænges ud, naar dyret kvæk-
ker; strubepose. Hannerne øver Kvække-
poserne saa smsLSit. IRaunkiær.ID.198. Na-

^ turensV.1922.89. SaVXXI.671.
Kvækker, en. se II. Kvæker.
Kvækkeri, et. vbs. (m. nedsæt, bet.)

til 1. kvække. VSO. e. br.

kvækle, v. {jf ænyd. qwackeler, ord-

gyder, qwackeli, snak, kvakle samt ty. qua-
ckeln, quåckeln, kvække, snakke, pjatte, nt.

quakkeln, holl. kwakelen; til I. kvække;
sj., nu næppe br.) om indholdsløs tale, mund-
huggeri olgn.: snakke op (paa en taabelig

50 ell. trættekær maade). *Nu kan vi Lærde .

.

aldrig os hytte,
|
Vi skal jo altid qvekle,

og falde i Dispute. Tt/c^ow.Fcrs.^ 75.

Kvæk-selv, et. se Kviksølv.
kvæl-, i ssgr. ['kvæ(01-] (jf kvæle-^ af

kvæle (2).

I. Kvæld, en ell. (nu dial.) et (Høysg.
AG.36. Ew.(1914).V.71. OrdbS.(Falster)).
[kvæl'] Høysg.AG.36. (\ Kvælde. Leth.

(1800)). flt. (1. br.) -e (VSO. HAhlma7in.
60 FD.17. Glahder.Retskr.) ell. (sj.) -er (Zetlitz.

BS. 30).
II

(poet. ell. arkais.) gi. bøjnings-

form (egl. dat. ent.) kvælde: *ad Kvælde.
DFU.nr.32.2. Heib.Poet.IV.168. *i Qvelde.
smst.X.279. (æda. kwæld (AM. til kuælz.
SkLov.84), SV. kvåll (fsv. qvalder, m., qvåld,

n.), wo.kveld, oldn. kveld, n.; jf. oht. quil-
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tiwerc, aftenarbejde , ty. dial. kilt (sml.u.

kilpe^, otn^. cwieldtid, aften ||
ordet er

genoptaget i slutn. af 18. aarh. laf Ewald;

jf.: Quellet er godt Dansk enaskjønt det

er gammelt — Men man maae vænne sig

dertil i Tiåe. Ew.(1914).V.71); aml oas.

Oram. (Bording.I.Fort.c4 v). Letterst.tidskr.

1910.597.601 ; nu kun højtid, (arkais., poet.)

til. dial, jf. VSO. MO. „hos Landalm. —
Norsk — og hos Digt.** Levin.)

1) aften (2). l.t) tiden fra tusmørkets

frembrud til nattens indtræden; aften (2.i),

undertiden spec. dennes senere del ('„I Sær-
deleshed den Tid fra Kl. 8 til Sengetid."
VSO. jf. Feilb.). Moth.K395. *Høyene svøm-
mede rundt omkring ham i Quællets Dun-
ster. Ew.(1914).V.71. Os blev de lange
Qveller tunge,

|
Om ingen Syssel moered

her. Zetlitz.BS.30. *Jeg stod . .
|
Mangen

Qvæld ved Stranden, før jeg gik i min
Seng. Oehl.HK.67. »Tidt leged Smaabarnet
i Morgensol rød;

|
Ved Kvæld det laae paa

Leiet, saa stille og død. Ing.RSE. VIL249.
*Saaledes kom han . .

|
Hver Qvæld, naar

Dug faldt paa. Winth.Haandt.20. Mer jubles
hele Dagen, | men mod Kvælden blir Alting
saa tyst. Drachm.BK.57. *Kommer snart de
lyse Kvælde

|
fulgt af Drømmens tyste

Yælåe. HAhlmann.FD.17. Feilb. Esp.197.
OrdbS.(Falster).

||
god kvæld, (arkais., poet.)

som hilsen: god aften.Moth.K395. Drachm.
yS.54. „God Kvæld i Stuen.« JPJac.L13.
Magnus (fra Indgangen i Baggrunden.) —
^Godkve\å]iermde.''Itecke.KM.36. \\ i kvæld
(,;/. III. i 3.1^ 1. om det nærværende tidspunkt:
i aften. *Se over By og Dal i Kvel

|
Nu

Fredens Engel g2i2ier.Ing.RSE.VL93. *det
er et lykkeligt Brudepar,

| Som sidder hos
Dem i Qvelåe.mib.Foet.X.279. VSO. MO.
Esp.197. 2. ved aftentid; om aftenen. *Liden
Ounver vandrer som helst i Qvel,

|
Saa tan-

kefuld. Eiu.(1914).II1.205. Oehl.XXX.30.
*De Snækker mødtes i Kvæld (Qrundtv.
Kvædl.152 : om Nat; paa Hav,

| Og Luften
begyndte at gløde. Grundtv.PS.1.160. *0
Firenze . . | Dine hundred Klokker ringe

|

Sødt i Daggry og i Qvæld. Eolst.VE.137.
CKMolb.Dante.III.ll 7. OrdbS.(Falster), jf.

:

*Helst vandrer hun i Qvælden
|

. . til dunkle
Midnat silde. Oehl.HK.46. 8. (sj.) i (gaar)
aftes. *Forvunden er Sorgen,

|
Mig pinte

i Kvæld. Grundtv.PS.V.162. 1.2) (jf. Aften
2.2j aftenskumring; tusmørke. Leth.
(1800). Thorsen.156. 1.3) (jf. Aften 2.4; især
poet.) overf., om den sidste del af et tids-
rum, især ens levetid. *Mit Liv har . . naaet
sin stille Qvem.Heib.Poet.L146. *Ti-Aaret
lakked alt mod Kvæld. Gjel.Rø.l32. jf.:
*Mig bæres for, som ret snart i Qvel

| At
Gitterværket vil briste. Blich.(1920).XX.
222.

2) (jf. III. kvælde 2 ; sj.) ved aftagende
maane : tidsrum ml. solnedgang og maanens
fremkomst; det forhold, at et saadant tids-

mellemrum findes, p. gr. af at maanen er i

aftagen; næ. *Edens Have . .
| Hvor Maanen

har ikke Skaar og Kvæld. Grundtv.Krøn.^1.

II (^j') om maanens frembrud (opgana).
*Snart Maanen staaer i Qvæld, | Og ender— klar — den mørkeste blandt Dage. Oehl.
VL199.

II. Kvæld, et ell. (nu kun dial.) en
(Moth.K395. Feilb.). [kvæl'] Høysg.AG.36.
flt. d. s. (LTid.1727.15). (m. ty. form (jf. dog
Feilb.) Kvælde (Qvelle), en. Slange.ChrlV.

10 178. vAph.(1772).in. flt. -r. LTid.1724.llL

jf. Feilb.). {ænyd. d. s.; jf. fsv. kvild, kilde

til en flod, sv. dial. kvill, vanddrag; i det

mindste delvis fra ty. quell(e); jf. IV. kvæl-
de (1); nu sj. udenfor dial.) (Kilde)væld.
Moth.K395. Gives agt, om der er Vandløb
af Qvell, Bekke, Moser. OeconJourn.l 757.
330. *Abraham . . toede det (o: barnet) i

klare, køle Qvæld,
| Og gav det Navn, og

det var Ismael . .
| Kort efter Sønnens

2Q Fødsel huld fremtraade | For Abraham i

Drømme Gabriel;
|
„Dig skienker," sagde

han, „Jehovas Naade,
|
At bygge ham et

Huus ved klaren Qvæld.« OehlA.31L VSO.
^eii6.J/'.;dendSyldt- eller Salt-Qvælle.
Slange.ChrIV.178.\\(sml.l.^i\åe %) overf.;

jf.: naar dette Tyveqvæld først er til-

stoppet, (vil) Tyveriernes Antal . . aftage.
Stampe.Il.286. *Lær mig køle mine Flam-
mer

I
I det friske Viisdomsqvæld. Oehl.

30 L.L276.
Kvæld-, i ssgr. ['kvæl-] (jf. Kvælds-^

af I. Kvæld (1) (jf. dog Kvæld-aare, -sandj.

-aare, en. [II] (nu næppe br.) vandaare
i jorden, hvoraf vandet vælder frem. VSO.

I. Kvælde, subst. se I. Kvæld.
II. Kvælde, en. se II. Kvæld.
in. kvælde, v. ['kvæla] -ede ell. (sj.)

-te (Sort.Poet.64. Falst.0vid.28. jf. Feilb.).

vbs. -(n)ing (se Kvælding^. {ænyd. kvæl-
^de(s), glda. c[wælles, sv. kvållas (sv. dial.

kvålda, ogs. i bet. 2), no. kvelde, oldn. kvel-
da; af I. Kvæld; jf. kvældne; nu kun høj-
tid, (arkais., poet.) ell. dial.)

1) til L Kvæld 1. 1.1) til 1. Kvæld l.i:

(begynde at) blive aften (kvæld); aft-
ne(s); lakke mod natten; især upers.:
Moth.K396. CFrim.Poet.114. *Hver Aften,
naar det kvælder. Ing.DM.140. *Alt ganger
Solen bort og snart det kvelder. CKMolb.

50 Dante.IL 191. Aakj.M.56. Gravl.0en.67.
Feilb. Thorsen.156. Esp.197. OrdbS.(sjæll.).

II
{ænyd. d. s., oldn. dagrinn kveldar ell.

(upers.) daginn kveldar) m. Dag som subj.

Kaalund. 151. *Dagen kvælder og Lyset
flyr,

I
og Skyggerne bliver saa lange.

Drachm.BK.109. den kvældende Vinter-
dag. ÆJ^^e&er^.PF.55. *Dagen er pludselig
kvældet. Rørd.IH.105.

\\
{oldn. solina kvel-

dar; poet., sj.) om solen: (være ved at)
60 gaa ned. *Lykke-vognen helte ('o; islaget

ved Cannæ)
\
For Romer-Hæren, saa før

Aften-solen qveldte,
|
Var mangen tapper

Mand . . I
I eget Søle-bloed erbarmeligen

velt. Sort.Poet.64. *Solen (skal ej) i Morgen-
Aften qvælde,

| Før min Koiig Friderieh.
fra mig at viide faaer

|
Alt hves jeg her

68*
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h.a.r seet.LThura.HansRostgaard.(1726).104.

II
dep.kvældes.Moth.KS96. de drukne Mænd

sang ifra Lyset sneg ind, elskovsgalne ved
Middagstide og ukydske i deres Mund før

det kvældedes. ThitJens.AB.46. *Bølgerne
. .

I

nynner saa sødt, naar det kvældes.
JVibe.(NatTid.^y4l922.Sønd.9.8p.l).E8p.l97
(„nu .

.

forældet"^. OrdbS.(8JæU.). ogs.: dagen
kvæld(e)s. smst. 1 .2) (uden skarp adskillelse

fra bet. l.ij til I. Kvæld I.2: blive tus-
mørke; mørkne. *Tiit Himmel, Hav og
Dag af sorte Skyer qveldte. Falst.0vid.28.

*liun fortæller | om Tussen, der raader,

naar Lyset kvælder. MHans.H.133. 'Det
kvældede ud over Gaardens Toft. SElkjær.
By8ensHorn.(1925).25. Thorsen.156. OrdbS.

(sjæll.J.jf. &e<. 1.1: *Nu Dæmringen kvælder,
|

Og Jorden har vendt
|
Sig bort ifra Solly-

sets Strømme. JFJac. 1. 343. 1.3) (poet.) til

I. Kvæld 1.8: lakke mod slutningen af
et tidsrum, et menneskes levetid olgn. *Dig
(o: kongen) en gylden Axekrans |

Bindes,
til det kvælder. Grundtv.PS.YI.487. Man-
ges Livsdag kvelder. Piow^.JJ. i 9. Den
gamle Mand . . tænkte paa Aftenen, som
kvælder over ethvert Liv. Skjoldb.SM.26.
Bedaarende er Fjorden, og mest naar Aaret
kvælder. Fleuron.IN.112. jf bet. l.i: *Gud
gi hans Lefve Soel maa meget sildig

qveldel Sort.Poet.89. 1.4) som udtr. for men-
neskers virksomhed ell. forhold (om aftenen),

dels (nu næppe br.): holde op at arbejde;
gaa til sengs.VSO. dels (dial.): give krea-
turerne det sidste foder; malke sidste
gang om aftenen. Feilb.

2) (til. I. Kvæld 2) om (aftagende) maa-
ne: staa sildigt op (ud paa aftenen), saa
at der bliver et (tiltagende) mellemrum ml.

solens nedgang og maanens opgang; (endnu)
ikke være staaet op; være i aftagende
(næ); ogs. (ved, lige før nymaane): slet

ikke komme frem (staa op).Leth.(1800).
*Naar Nat udvælder

|
Fra sorten Sky,

|

Og Maanen kvælder
| Til Morgengry.

Grundtv.SS.II.30. *Ingen Stierne vil Sky-
erne skille,

I
Maanen kvæller,

|
Vinter-

natten er mørk og lang. Blich.(1920).III.
128. Drachm.DJ. 11.296. Aakj.Hejmd.43.
Feilb. Thorsen.156. OrdbS.(Sjæll.,Møn,Fai-
ster).

II
billedl. (jf. bet. 1.8^: *Med Aar kom-

mer Ælde
I
Til alle paa Jord,

|
Da Maanen

maa kvælde. Grundtv.PS.VI.606. Blich.IV.
52.

II
(sj.) (være ved at) komme frem,

staa op (ud paa aftenen). *Høitideligt bag
dunkle Krat og Fjelde

|
Den røde Maane

seer jeg qYælåe.Winth.II.38.
IV. kvælde, v. ['kvæla] (f kviide. Kraft.

M.n.l09. VSO.). -ede. vbs. (i bet. 2) -ning
(SaUXIV.328). {ænyd. d. s., sv. kvålla; jf
SV. dial. kviWdiy vælde op af jorden; vistnok

fra ty. quellen (quillen), vælde, svulme; jf.
kvulne, II. Kvæld, II. kvældne. Kvæller;
bet. 3 fra ty. quellen, afl. af (kausativ til)

ty. (intr.) quellen, quillen)

1) (nu vist kun poet. ell. dial.) om noget
flydende: vælde, sprudle, flyde, boble

(frem ell. ud) (jf: Qvælder . . Kommer
bobleviis frem af en Aabning, som Vand
af en Kilde; det udtrykker egentlig en
ringere Grad end vælder. 750.;. Moth.K
396. *Blodet qvælder (Oehl.(1841).III.141:
flyder; af et Dolkestik

|
Fra Struben. Oehl.

ND.420. 'Det syder, det kvælder,
|
En

Kilde udvælder
I
AfYgdrasils Rod. Grwwd/v.

PS.I.47. Bødt.85.
II

i forb. m. adv. kvælde
10 frem (jf. fremkvælde;. Slimen, der stedse
endnu bliver løsere og mere qveller frem
(hos en patient). Annaler for Lægevidenska-
bensYndere.(1810).139. kvælde op (jfop-
kvælde;. Vandet er gravet norden for
Huset og Haven. Det blev i min Nær-
værelse udtømmet, og saa jeg da, at det
„qvællede" op af Grunden. Cit. 1756. (Jy
SamUR. V.540). Grundtv.PS.III.246. de
Kilder, som rundt om i Byen kvælder op

20 af Jorden. Ri8t.FT.136. kvælde ud (jf,
udkvælde;. vAph. (1764). den underste
Læbe falder ned (o: hos en drukken), og
Skum qvælder ud. NyeHygæa.I.(1823).407,
Taarer kvældede ud af de blaae Øine.
Blich.(1833).VI.15. || i billedl. udtr. *Jeg
hører atter Livets Kilder qvælde. Bødt.137.
Rich.(Kirketid.l856.723).jf: *Hvert et Suk
og hver en Taare,

|
fældet ved en elsket

Baare, jkvælderop med Jul paany.^afej.
30 TJA.31. om toner: *Vel kvælde der Toner

af Nordens Grund
|
som Blomst i Lund.

Rich.III.89. smst.I.115. jf.: (han spurgte)^

om Tonerne ikke ligesom qvældede
frem i Sjælen, der hvor Tanken ikke
havde Ord. RCAnd.IV.289.

2) (jf. kvulne, II. kvældne ; fagl. ell. dial.)

især i forb. kvælde op (LandmB.1.37,
ITage.^676) ell. (i alm.) ud, svulme op,

bulne ud ved optagelse af fugtighed,
40 Saae-Kornet('sce</es; i Støb . . og blødes saa-

ledes i tre Dage, paa det at det maa qvælde
ud.OeconJourn.1757.481. Green.UR.67. Skal
Arbejdet bejtses, maa dette gøres før Puns-
lingen, da Træet ellers kvælder ud ved
Væden. Haandgern.273. ved Behandling
med Natronlud kvælder (et bomuldshaar)
ud til at faa rundt Tværsnit. Banworer.
Tekstil.1.89. Snedkerlim kvælder ved at

henstaa i koldt Vand c. 1 Døgn. OrdbS.
50 Feilb.II.337. ||

(sj.) komme frem ell. ud
af noget omsluttende (som følge af vækst,

modning olgn.). Ved Frugternes Modning
sprænger Bomulden Kapslerne og kvæl-
der ud af dem, saa at den let kan pluk-
kes. Hannover. Tekstil.1.69.

3) t egl.: faa til at svulme op; afkoge,
tag Venum Græcum, og qvæl det i Vin.
HesteL.(1703).Clt\
KTæld-gang:, en. (jf. w. kilpe; sj.,

60 nu næppe br.) om den i tidligere tid forekom-
mende skik, at den unge karl om aftenen

gik gennem vinduet ind til sin trolovede;

fenstring. VSO.
KTælding:, en. ('Kvældning. Esp.197,

Thorsen.156. OrdbS.(sjæll.)). {ænyd. quel-

ning, SV. kvållning, no. kvelding; vbs. tit
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III. kvælde, .;/. I. kvældne; dial) som tids-

betegnelse (efter præp. i): mørkning; skum-
ring; tusmørke(tid). Moth.KS96. Junge.

399. VSO. MO.
Kvæld-nadver, en. seKvældsnadver.
I.kvældne, v.-ede.vbs.jf. Kvæld(n)ing.

iaf III. kvælde; nu næppe br.) I) d. s. s.

III. kvælde l.i. *Dagen kvælner, Aften-

røden smiler. Frank.SD.134. BCBoye.Gorm
denOamle.(1781).74. MO. 2) ^. s. s. III.

kvælde 2. Det qvælner f. Ex. 2, 3 Timer
i Aften, siger Bonden, naar der i aftagende
Maane indtreffer Mørke imellem Dagen
og Maanens Oj^gsmg. Junge.399.

II. S kvælane, v. -ede. {af III. kvæl-
de (2)) d. s. s. III. kvælde 2 (slutn.). (hun)
klæmte pludselig til . . Hun holdt den
gispende Fugl ud fra sig og stirrede

spændt paa den; Næbbet spilede sig op,

højere og højere. Øjnene kvælnede ud
under den mælkehvide Blændhinde, og
med ét faldt Fuglens Hoved ned paa
Siden. AndNx.DM.III.93.

I. K-vældning^, en. se Kvælding.
II. Ilvældning;, en. se IV. kvælde.
Kvæld-riderske, en. {efter oldn.

kveldri5a) om forhold i nordens oldtid: trold-

kvinde, som tænktes at ride omkring i mør-
ket for at gøre mennesker og dyr fortræd.
GSchutte.HH.193. sa.OK.186.
Kvælds-, i ssgr. af I. Kvæld 1, især

(foræld., dial.) i ssgr., der betegner mad ell.

drikke, som indtages om aftenen, spec. dagens
sidste maaltid (for mennesker ell. kreaturer).

Kvæld-sand, et. [II] (nu dial.) vand-
førende sandlag; kviksand. Hvor Qvell-Sand
er, der er det slemt at faae Grund-Ren-
der og Dæmningen til Gavns vel giort.

OeconJourn.1757.337. Amherg. enkelte Ste-
der traf man endog det bekj endte „Kvik-
eller „Kvægsand", som jeg senere i Vest-
jylland hørte blive kaldt „Kvælsand".
OLund.Livet i enProvindshy.(udg.l899).118.
Kvælds-s:ift, en. kreaturernes sidste

foder (gift (1.2.1) y om aftenen. MDL. VSO.
(jy.). MO. D&R. -maal (VSO. MO.)
ell. -maaltid, et. *Holder i Leiren nu
først Qvælsmaaltid. Wilst.Il. VII.v.370. VSO.
MO. D&H. -mad, en. Moth.K396. baade
til Frokost og Qveldsmad.^.^rer^ec/i.F^.J.
15. VSO. MO. Drachm.M.4. sa.BK.72.
OrdhS.(Fyn). -nadver, en. (i Kvæld-.
Moth.K396). aftensmaaltid , i alm. et sil-

digere maaltid (efter nadveren) lige før senge-
tid; ogs. et maaltid, man fik ud paa natten
ved bøndergilder, paa højtidsaftener olgn.
Bønderne her hos os . . æde 6 gange om
Dagen, nemlig: 1.) Noget at bide paa, saa
snart de staae op; 2.) Davre; 3.) Middags-
Mad; 4.) Mellem-Mad; 5.) Nadvere; 6.)

Qvelds-Nadvere, naar de vil legge sig.

LTid.1745.695. for ikke at forsømme Kvels-
nadveren (o: i et kloster) og den dertil hø-
rende Aftenandagt. Ing.KE.II.lO. Qvælds-
nadver eller Mtensm^å.Beyer.LL.U. Feilb.
BL.287. NordsjællF.III.16. Thorsen.156.

OrdbS.(Fyn, Møn). || d. s. s. -gift. MDL.
VSO. Féilb. NordsjællF.III.16. -vaj^t,
en. vL første middagsvagt (fra kl. 12 til 4
eftermiddag). Scheller.MarO.
Kvæld-«1, et. (sj.) øl, der drikkes som

kvældsdrik. Bagges.DV. V11.313.
kvæle, V. ['kvæ'la] (nu kun dial. kvælle

(kvelle). Moth.K414. Esp.§88. Feilb. Univ
Bl.1.389. Thorsen.112. Dania.IX.36. Bren-

10 derup.§40.2. OrdbS.(Sjæll.,Fyn).jf.: *Fogd-
inden midlertiid man saae sig meget
qvæle,

|
Og af U-rolighed hvert Øyeblik

at tælle. Holb.Paars.171. *0m Verden har
hun hørt saa ondt fortælle,

|
Nu vil hun

hver en jordisk Attraa qvæle. Bødt.6. samt

q V æ 1 g e.Tode.ST.II.45. sa.DenDanskeLæge.
(1776).10). II

præs. -er ["kvæ-'lar] Høysg.AG.
93 (dial. m. kort vokal: Esp.§190. Thorsen.117.

UnivBl.1.389. jf. qvælger. Tode.ST.1.114)
20 ell. (nu kun dial.) kvæl ( Cit.l724.(Bruun.FB.

11.232). jf. Feilb.).
\\
præt. kvalte ['kva'lda]

ell. (især prov. ell. dial., jf. Esp. §190. Univ
Bl.1.389. Dania. IX. 36) ["kvalda] qvalte
(d. V. s. qvalte j. Høysg.AG. 93. qvalte co
kaldte. Oehl.XXXII.'219; tidligere ogs. skre-

vet kvalde (lMos.7.21(Chr.VI). Moth.K414.
Grundtv.SS. 11.247); nu kun dial. kvælte
(BDodt.Rideknægten.(1859).3(bet. 2.2^. Thor-
sen.112. Feilb. Kort.171; uden for dial. især

30ibet.l: ChrBorup.PM.316. PalM.U.461)
ell. kvælede (Holb.Ep.IV.217. Mall.SgH.
565. især i bet.l: Holb.Ep.I1.118. LTid.
1740.585. Adr.^yil762.sp.6. Skuesp.VII.145.
Gylb.(FruHeib.HG.138). VSO. MO. OrdbS.
(sjæll.)).

II
part. kvalt [kva'ld] ell. (især prov.

ell. dial.) [kval'c?] qvålt. Høysg.AG.93; nu
vist kun dial.: kvælt (Holb.Intr.I.551. LTid.
1726.468. Thorsen.112. Feilb.; især i bet.l:

Bagges.L 79. Hauch.DV.L240. Bødt.180.
40 PalM. VI. 20. JThLundbye. (KunstmusA.

1919.128)) ell. kvælet (LTid.1736.230. Rein.
(Rahb.LB.L215); især i bet.l: LTid.1728.
473. Brors.233. Pamela.n.ll8.IIL8. Chr
Flensb. DM. 1. 1 67. Suhm. 1. 214. Jacobi.
(Skuesp.VIL27). VSO. MO. OrdbS. (sjæll.)).

Il pass. kvæles ['kvælas] ell. (dagl. (gldgs.),

dial. , især (i bet. 2) i forb. som være ved
at kvæles, kvæles i) [kvæ'ls] (jf. kvæl's.

JVJens.A.II.105 samt TfF.V.210. Aarb.
50 1866.148. Feilb. Thorsen.120) ;

part. (sj. i

rigsspr.) kvaltes (^denne Tale, som han nær
var kvaltes i. hig.EF. VII1.42. jf. Feilb.

samt Esp.§205,3) || vbs. -else, -en, -(n)ing

(s. d.), jf. Kvæleri. {ænyd. kvæl(i)e, kvælle
ofl. i bet. 1 og 2, glda. kvæl(i)e (ogs. i bet. 2:

2M0S.15.5 (GldaBib.). GldaKrøn. 68. 139),
æda. (part.) kualt, forpint (Da.Sprogtekster.

I.(1925).16), SV. kvålja, fremkalde kvalme,
pine, plage, no. kvele (bet. 1), oldn. kvelja,

^ pine, plage, martre (ogs. spec: martre til

døde), ew^. quell, kvæle (bet. 2; oeng. cwel-
lian, dræbe), ty. quålen, pine, plage, mar-
tre (oht. quellan, martre, dræbe); afl. af
Kval, besl. m. I. Kvalm || bet. 2 er udviklet

af bet. 1 (pine, martre til døde) under ind-
flydelse af ord som III. kværke, oldn. kvefja,
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kvæle (no. kveva, sv. kvåva^, og til denne
bet. er den al. bøjning (oldn. kvelja, præt.

kval5i, kvaldi^ fortrinsvis knyttet; den opr.

bet. (bet. 1) har endnu i (beg. af) 19. aarh.

været alm. i skriftspr., i nogen grad støttet

af ty. quålen, men er efterhaanden bleven

følt som udansk, jf.: Uagtet Brugen hos
ffode Forfattere . . er dog Verb. qvæle i

denne Bemærkelse mere en Germanisme,
end optaget i almindelig dansk Sprog-
brug. J&O. sml. PalM.(1909).III.358. (bet.l

helt udeladt hos D&H.))
1) (især i præs. (jf. M.O.); nu kun arkais.

ell. dial.) pine ell. plage, især paa en vold-

som, meget følelig maade og næsten kun m.
h. t. sjæleligt lidelser. I.l) i al alm. *Min
Broder vilde mig kvæle (o: pine ihjel),

\

min Moder vilde mig sælge. DFTJ.nr.15.
29. Qvæl mig dog icke til Døde med saa-

dan en Snsick.KomGrønneg. 11.229. han
qvalte sit Sind der med, naar han ansaae
en Ting at være nødvendig for sig, men
tillige umuelig at faae.iWossw.rerm.405.
siden Patienten af de store Smerter i

denne Sygdom saa stærk pines og qvæ-
les, saa skal man . . søge at hielpe ham.
WeisbachsCuur.(overs.l755).27S. *igjennem
qvalte Hjerte | Modgangs Lynildsstraale
ioeT.PAHeib.Sk.I.306. (han blev) qvælet
af utaalmodige CTeåitoTer. Kruse. Fortæl-
linger.^1822).103. *Vor Synd os kvalte
baade Nat og Dag,

j
Vi havde stor An-

gest og Møde. Grundtv.SS.III.72. *Den
svundne Nat ham havde qyælt

|
Med

Gøglesyn og Drømme fælt. Éødt.180. den
nagendes Kummer, der kvæler mis. JP
Jac.1.30. Feilb.

\\
part. kvælende orugt

som adj.: pinefuld; (i høj grad) ube-
hagelig, (du har frelst mit legeme) fra den
kvælende Ild, som var trindt omkring.
Sir.51.7. hvor qvælende, hvor nagende
maae den Uvirksomhed ikke være, til

hvilken hans Fienders Ondskab har for-

nedret hsiin? JSneed.IIL329. Ørst.Y.lOS.
en saa qvælende Kløe, at den næsten er
uudholdelig. Mansa.QS.788. JakKnu.CD.9.
1.2) kvæle sig ell. kvæles (KLars.KÆ.47.
Feilb.), føle sig ell. være besværet, plaget,

især ved bekymring, sorg olgn.; i alm. i

forb. m.præp.: for (Moth.K414. JBaden.
Horatius. 1.319), over (Robinson. 1. 204.
Skuesp.V.432) ell. (nu vist kun) med. *(man
ser) Med Reformation en Zeno sig at

qvæle. Holb. Paars. 258. Beskiemmet og
ulykkelig I Qvæl Dig dog ikke med saa
voldsomme Tanker. Oluf8.GD.23. Varmen
begyndte at blive utaalelig. Frankerne
paastode, det var urimeligt, at qvæle sig
uden Nød, og foreslog at afkaste Kio-
lerne. Bagges. DY. IX. 104. Selv Bevidst-
heden om nogen Brøde, om denne saa
kun bestaaer i ungdommelig Letsindig-
hed, forleder endogsaa det bedste Væsen
til at qvæle sig selv. Kruse.Fortællinger.
I.(1822).48. *dér slider man den lange
Dag

I
og kvæler sig med stort Umag.

Drachm.PIIK.95. Mandfolk de er jo mere
saadan ledige, end naar man har alle de
Børn og kvæles med. KLar8.KÆ.47. Feilb.
OrdbS.(sjæll.).

2) standse livsfunktionerne ved at
hindre lufttilførsel (aandedræt); især:

berøve livet ved sammensnøring af luft-
røret, tilstopning af munden, tilfør-
sel af giftig luftart olgn. (tidligere og

10 endnu dial. ogs. m. h. t. død ved drukning:
alle høye bierge bleve skiulte (o : af synd-
floden) . . Saa qvaldes (1871: udaandede^
alt kiød, som krøb paa ioTåen.lMo8.7.21
(Chr.VI). Feilb.). (han) gik ud, og fandt
en af sine Medtienere, som var ham 100
Penninge skyldig; og han greb fat paa
ham, og vilde (1907: var ved at^ qvæle
ham, og sagde: betal mig det, du er skyl-
dig. Matth.18.28. de to Kongelige Børn .

.

20 bleve ynckeligen qvælte udi deres Seng,
Holb.Intr.1.551. De store Visirer i Tyrckiet
blive . . qvalte ihiel med en Stricke. sa.

Jep.V.6. Samme Fuldblodighed viser sig
i Ansigtet . . naar et Menneske er i Fare
at qvælges, især ved morderlige Greb paa
Struben. Tode.Den Danske Læge. (1776). 10.

*han (læser) Mulatten for Sultans Koner,
(

Og Maurerpigen for Dem, som skal qvæles.
Heib.Poet.X.229. *Naar Du strammer Gar-

30 net (o: om julepakken),
\
Kvæler Du jo

Barnet. PJPa&er.yFJi6. kvæle en Due.ie-
vin. OBloch.D.^1.69.

|| f kvæle sin gaas,
om en juleleg (jf. Kvælegaas samt trække
halsen af gaasen u. Gaas l.i). Moth.K414.

||
(1. br.) refl. (han) raabte til dem : Moder

kvæler sig (o: er ved at hænge sig)\ Goldschm,
VT.127. Kalk.II.668. || m.tings-subj.; især
om daarlig luft ell. anfald af aandenød p,
gr. af sygdom, latter osv. *Fast som en

40 Puster gick det spæde Jomfru Brøst,
|

Af Harm hun fast var qvalt ey havde
meere Røst. JToZ6.Paars.547'. Ach Herrel
banck mig i Ryggen; jeg er nær qvalt
af Latter. sa.Tv^-^^"^- deraf optændtes en
ond Røg og émøg, som qvaldte hannem.
Slange.ChrIV.439. *bag de qvalme Mure

\

Var jeg nær blevet qvalt. Winth.EF.149.
(sj.:) Jeg stod stille, helt lammet var jeg
i mine Lemmer, det kneb med at faa

50 Vejret. Nu kvæler det til, tænkte jeg
— du er blevet skidt tilpas. CFMoriens.
S V.75.

II
præs. part. kvælende brugt som

adj.: som (næsten) fremkalder død ved kvæl-
ning; især om luft olgn.: som (næsten) ikke

er til at aande i. *da steg en pestfyldt
Damp

I
Fra Hulen op, der Veiret hende

røved,
I
Og af sin Drøm hun vaagnede

bedøvet . .
|
Endnu hun Luften qvaelende

ioTn&m. PalM.VII.59. *Qvælende Dunster
60 op fra Drengen (o: en død) steg.smst.61.

Tilhørerne (strømmer) fra de kvælende
Lokaler ud paa den nattekølige Gade.
HarNiels.TT.V.41. det er kvælende varmt

|

II
kvæles i, (være lige ved at) dø paa

grund af noget, som sætter sig fast i luft-

røret og hindrer aandedrættet. Qvæle s i
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et Bid, eller i en Mundfuld U&å.vAph.
(1764). Høysg.S. 106. Han pustede efter

denne Tale, som han nær var kvaltes i,

medens han ofte hostede. Ing.EF.VIII.42.
naar han (d: et diende barn) løber over
og kvæl's i det, løfter hans Moder ham
. . højt op i Vejret og ryster ham. JVJens.
A.II.105. jeg rummer for meget I sagde
Skrædderen nan kvaltes i en Ært. Andl^^x.

FE.II.125.
3) billedl. anv. af bet. 2: holde nede;

standse; undertrykke. 3.1) i al alm.

(skolen har) kv&\t 'Qenierne. NBang.OU.
lOS. Staten blander sig i vore Dage i alle

vore Forhold; fra Vuggen til Graven kvæ-
ler den os i sine Arme. Starcke.VK.lOl.
HarNiel8.TT.X.133. \\ m. h. t. virksomhed.
Vandet fra alle Sider maatte naturligvis
kvæle Arbeydet (o: kulgravning). PNSkov-
gaard.B.296. Det delfiske Præsteskab hav-
de gennemgaaende et ondt Øje til Søster-
helligdommenjpaa Delos, hvis Orakelkult
. . blev kvalt. FrPoulsen.DG.34.

|| (jf. bet.

8.2; især CPj m. h. t. følelse y mening olgn.

*naar (poeten) os fortæller | Hvert Ord,
han er Keedsommelig, | Og vores Andagt
qvæler. Reenb.11.5. Utidig Kiærlighed til

Fæderneland . . kand ogsaa forderve en
Historie (d : en historisk beretning), og qvæle
Sandhed.Holb.MTkr.528. Nu vaagnede min
kun qualte, krigeriske Lyst.Ew!(l 914).IV.
320. jeg var ej istand til ganske at qvæle
min ÆTehegieTlighed.jBlich.(1920).IX.136.
Mangel og Trang qvæle al huuslig Lyk-
saligned. Gylb.Novel.II.151. Der blev rig-

tignok fløjet og faret paa den Chaussé, til

adskillig kvalt Forargelse for den gamle
By.jyjens.EE.lll. jf. (sj.): Sandhed, som
ei kan paatvinges Nogen, (vinder) jo el

det Mindste ved, at dens Fiender kvæle
Modsigelsen i Struben. Grundtv.Udv.V.49.

II
kvæle i fødslen, se Fødsel 4. 3.2) (især

GJj m. h. t. stemme, ytring olgn.: hindre i

at lyde (klart, normalt) ell.faa (tydeligt)

udtryk; holde tilbage (især som udtr. for
stærk sindsbevægelse olgn.; jf. graad-kvæle,
-kvalt, halvkvalt;. Suhm.U.340. *Suk og
Taarer Stemmen qYalte.Bagge8.Ungd.II.ll.
*Graaden kvalde hendes Røst. Grundtv.SS.
11.247. *hendes Raab han qvæler med sit

Kys. PalM.IV.409. Etatsraad P. kvalte et
Suk. Schand.TF.II.215. et af Graad kvalt
„God Nat" lød fra hende, smst.197. Saa
meget fik Lise sagt, før hendes Stemme
kvaltes. Gjel.M.284. Sommetider tog han
til sin Bukserem, som om den strammede,
og kvalte et O^istød. Madelung.EH.37 6.

\\

m. h. t. latter, en Latter, den han dog .

.

stræbte at qvæle. Blich.(1920).XIII. 142.
Winth.IV.236. en qualt Latter. Æ:ierfc. 77.
314. 3.3) (især fagl.) m. h. t.plante: dræbe
ved mangel paa luft, lys, fugtighed olgn.
Noget (korn) faldt iblandt Torne; og Tor-
nene voxte op, og qvalte det. Matth.13.7.
Træerne . . qvæler Sæden paa Siderne (af
vejen). OeconT.VL95. JPPrahl.AC.39. (hve-

dens) Rødder (var) trykkede af Tidslernes
stærke Jordstængler. Den var „kvalt".
CKoch.JL.34. jf.: disse graae Haar . . true
med at (^væle de brune. Gylb.(1849).1.25.
\\overf., t/'ort. kvæle i spiren, se Spire.
3.4) m. h. t. noget livløst, der (mere ell. mindre
tydeligt) opfattes som levende (voksende, til-

tagende, bevægeligt).
II

m.h.t. ild: slukke
ved mangelfuld tilførsel af ilt, tildækning

10 med aske olgn. Naar man . . vil qvæle disse
Gløder, for en anden Gang at bruge Kul-
lene, som sparsomme Kokkepiger under-
tiden giøie. Huusholdn.(1799).i. 25. Leth.

(1800). e. br. overf. : *Vrede, naar din Ild
kun ulmer,

|
Qvæle Taarer den endnu I

Ew.(1914).111.35. ordspr. (jf. bet. S.3): Ilden
skal kvæles i Asken og Ukrudt i Sæden,
men Daarskab i BlomsteTet.Mau.432 7.

\\

(^, 1. br.) m. h. t. (rindende) vand: (om is:)

Tobinde (6.i); tvinge til ro, hvile. *Iseii

ruger tung og træg
|
over Dammens kvalte

StTøm.NJeppesen.SangeogSalmer.(1927).23.
Havet klunkede kvalt under sin Ishud.
CFMortens.SV.150. || i forb. kvalt mat,
i skakspil: mat, som bestaar deri, at den af
en springer truede konge ikke kan vige, fordi
den er tæt omsluttet af sine egne brikker.

Skak.(1916).18.

4) (dagl.y næsten vulg.) i spøg. udtr. for at

20 drikke; vist egl. i forb. kvæle abekatten
(sj. en abekat. VSO. V.Q215. Gadeordb.^2),
drikke en stor snaps (jf. o^s. III. kværke 2.s).

se Abekat 3.i. sml.ogs.: *Hvis Livet imellem
hans Sind bedrøver,

| saa kvæler han
Lærken, stakkels Tater. VillHans.NT.8.

II
derefter ogs. i alm.: sætte (en snaps

olgn.) til livs; drikke; kværke (III.2.3).

Jeg har seet mangen en strunk Herre .

.

kvæle en Dansk (jf. I. Dansk 2) og et Styk-

^ ke Grovbrød saa begjærligt, som om han
ikke var vant til finere Kost. Talismanen.
(1849).7. Han sidder altid her saa peder
anstændigt og nøjes med en eneste (toddy)y

mens vi andre kvæler to. KLars.GV. 37.
ved De, hvor mange whiskyer han er be-
kendt for at kunne kvæle uden at slingre?
Ejortø.F.33. *Lad os . . |

først paa det
fastende Hjærte

|
kvæle en Bitter i Smug.

HSeedorf.DD.109.
50 kvæle-, i ssgr. (jf. kvæl-^ af kvæle (2).

-byld, en. (nu næppe br.) halsbyld, der
kan hindre aandedrættet. Moth.K414. VSO.
-flip, en. (sj.) i flt., om høje og stramme (stive)

flipper, den tarvelige, pyntede Fyr med
Guldringe og stive Kvæleflipper. ^reww.
(Nyborg-Posten.^*h^l905.2.sp.l). -færdig:,
adj. 1) (nu næppe br.) kvælende. vAph.(1772).
III. 2) (sj.) som er lige ved at kvæles (2)

af mangel paa frisk luft olgn. De var kvæle-
60 færdige af denne luddervarme Drivhus-

luft, hvor alle Evner og Kræfter gled ud.
Bergstedt.A.152. jf: den yderste kvælefær-
dige Lede. sa. UK. 49. -gaas, en. (jf.
kvæle sin gaas u. kvæle 2) i best. f. : navn
paa en i tidligere tid anvendt juleleg. Moth.
K414. VSO. -hoste, en. (Kvæl-. Tode.Ho-
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ste og Snue.(1804).58). (nu næppe br.) hoste,

hvoraf man er ved at kvæles. Moth.K414.
VSO.
t Kvælelfite, en. flt. -r. vbs. til kvæle,

især m. pass. bet.: det, at noget kvæles; kvæl-

ning; ogs. mere konkr.: noget, som kvæler,

virker kvælende. 1) til kvæle 1. Sindets og
Modets Nedtrykkelse ved Beklemmelse,
da det gierne vilde rette og hielpe sig,

kaldes Sindets Qvælelse. Mos8in.Term.385.
smst.SOl. 2) til kvæle 2. Moth.K415. Qvæ-
lelse af Kuldamp. OeconH.(1784).IIL50.
(med.:) en Pige paa 20 Aar (døde) med
heftige Qvælelser./^an^'.S.i.?^. KTælen,
en. (iS), 1. br.) d. s. Moth.K415. Er det (som
man har spist) kommet i Luftrøret . . da
faaer man paa Øjeblikket Hoste eller Qvæ-
len i Halsen. CEMangor.BS.43. Lægen.req.
BbSv. *Er her ikke Tørke nok? | Er ej

Luften fuld af Kvælen? Bich.II.lll.
KTæler, en. (oldn. kveljari, piner^

bøddel; især O) 1) (poet, sj.) til kvæle 1.

*Midgardsormens Qvæler (o: Thor). Oehl.

XXIX.20. 2) til kvæle 2. 2.1) om person.
S&B. Jeg kunde mærke min Strube som
under en Kvælers Greb. Buchh.UH.98.

\\

spec. (hist.) om medlem af et indisk, nu ud-
ryddet, broderskab af snigmordere (thagger,

tfiags). S&B.D&H.jf.Sal.'XXIII.303. 2.2)

om slange olgn. *Da jeg (o: Regnar Lod-
brok) Qvæleren qvalte,

| Thora . . mig
Lodbrok kaldte. OehlXXXII.219. \\ d. s. s.

Kvælerslange; især (zool.) om familien Boi-
dæ. vAph.(1772).III. Funke. (1801).1.271.
VSO. (slankboaen) klatrer bedre end de
øvrige Kvælere. Sal.^ XV.75. i/". Hunde-
hoved- (Xiphosoma caninum. Brehm.DL.II.
454), Sand-, Vandkvæler. 3) til kvæle 3.

Brunot, den store Ordner, Fornyer og
Kvæler af dramatisk Liv i Paris. Soph
Clauss.B.204. *Du Blinde-Buk, du Lystens
Selvbedrag,

| du Viljens Kvæler, Tankens
Overlister (o : attraaen). Børd.EK.lO. || til

kvæle 3.3, se Gyvelkvæler. Kvæler-
halsbaand, et. (fagl.) hundehalsbaand
af form som en rendeløkke med ring, hvor-
igennem det strammes sammen om hundens
hals. PolitiE. KosterbUVn 1924. 3.sp.2. om
stramtsiddende damehalsbaand: den om Stru-
ben strammende Perlerad, det saakaldte
Kvælerhalsbaand. Fru Hiorts Snitmønster
Magasin. 1924. 86. sp. 2. Kvæleri , et.

[kvæCOla'ri-'J flt. -er. (efter ty. quålerei; til

kvæle 1; nu næppe br.) plageri; bryderi;
bekymring, (jeg) haaber, at Sygelighed
og Qvæleri skal herefterdags være mig
fremmed i mit Arbejde. JThLundbye.(L
Frølich. Optegnelser og Breve. (udg. 1920-21).
173). Slid og Slæb fra tidlig Morgen til

den sorte Nat, og det er endda ikke det
Værste, men alle de Kvælerier man (o:

en forvalter) har, al det Vrøvl, man er
nødt til at høre psiSi.Etlar.SB.274. EWolle.
Fra min første Praxis. (1871). 244. Kvæ-
lerske, en. (sj ) kvinde, som dræber ved
kvælning. Pol.^V»1903.B.2.8p.6. Kvæler-

slang^e, en. ['kvæ-lar-, 'kvæ-'lar-] (jf.
Kvæler 2.2; zool.) om familie af slangernes
orden, med kort gribehale, hvormed de i hæn-
gende stilling holder sig fast om træstammer,
og meget stor og kraftig krop, hvormed de
omslynger deres bytte og kvæler det; kæmpe-
slange; Boidæ; spec. om kongeslangen Boa
constrictor. en stor, udstoppet Qvælerslange.
Hauch.III.46. Lutken.Dyr.282. BøvPJL

10 207. -tag, et. (jf. Kværketag; fagl.) en
kvælers greb om struben. EErichs.TD.59.
Voldtægtsforsøg . . Mandsperson . . kastede
hende omkuld, idet han holdt hende med
Kvælertag i Halsen. PolitiE.^*/ni925.4.
Kvæle-sitof, en. se Kvælstof.
Kvæl-g^as, en. 1) f (kern.) kvælstof.

VSO. 2) (sj.) giftig gasart; giftgas. Det
forbydes Tyskerne at fabrikere Kvælgas
0gT^nks.BerlTid.^yal919.M.1.8p.l.-lio»te,

20 en. se Kvælehoste. Kvæling, en. se

Kvælning. I. kvælle, v. se kvæle.
IL kvælle, v. se HL kvælde (2).

IIL kTælle, v. se IV. kvælde.
KTæller, en ell. pi. (jf. Feilb. u. kval-

lerj. (ofte skrevet Kveller. VSO. Frem.DN.
239. MentzO. Bill 287. jf. SaU XX.859).
['kvæl'or] (jf. sv. strandkvåller, strandræd-
dike ; fra nt. queller, marskplante, fris. (holl.)

kwelder, bælte i vadehavet, der ved almindelig
30 flod ikke mere oversvømmes, ogs.: marskplante;

vistnok til IV. kvælde og egl. „terræn, hvor
vandet vælder, pibler frem, morads"; især
dial. (jy.)) ^ salturt; glasurt; Salicornia
herbaceaL. Aagaard.TL.179. Warm.( Viden-
skabelige Meddelelser fra den naturhist. For-
ening. (1891). 208). (saa) dør Kvelleren
VLd.ESkram.HG.84. Bostr.Flora.L134. jf.
JTusch.211 samt Feilb.(u. kvaller^.

H.yæl-laft, en. 1) (kern., foræld.) kvæl-
40 stof (i fri form). Den Luft, som bliver til-

overs, naar Udluften er borttaget af at-

mosphærisk Luft, er uskikket saavel til Il-

dens som tilAandedrættetsVedligeholdelse,
og kaldes derfor Qvælluft (Stickgas, gaz
azote) og dets veielige Stof Qvælstof. Ørst.

ChemPhys.50. 2) (sj.) om forpestet luft.

*Da fløi paa Flaggermusvinger hid
|
Hin

skumle Kvælluftens Drage (o: pestsygdom).
Ing.BSE.IX.156.

50 b Kvælning;, en. (nu sj. Kvæling.
HNClaus.DaSpr.29. VilhAnd.Litt.I V.308).

(jf. Kvælelse, Kvælen, Kvæling^ vbs. til

kvæle (2). jeg begyndte at mærke alle

Symptomer paa en sig nærmende Kvæl-
ning. J5er^s.PP.608. Kvælning kan frem-
kaldes ved, at Lufttilførslen til Lungerne
hindres, enten ved at Luftvejene udvendig
fra sammentrykkes eller, ved at der findes

indvendige Hindringer for Luftens Passage.
60 Panum.38.

|| (jf. kvæle S) overf. Smittens
Qvælgning og Ødelæggelses Standsning.
Tode.ST.IL56. Vil man tage det Religiøse
bort, bidrager man til Livets Kvælning.
HSchwanenfl. Ln. 491. Kvælnings-an-
fald, et. (især med.) sygdomsanfald, der

truer med at kvæle patienten (ved tillukning
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af luftrøret). Kvælningsanfald, som jeg .

.

troede maatte medføre Døden. i?er;^s,PP.

609. Panum.65. faa Vejret igen efter et

Kyæ\mngsånfa\å.AndNx.PE.n.223.-dod,
en. (med.) død ved kvælning (manglende ilt-

tilførsel; asfyM). OBloch.D.U.66.
Kvæl-stof, et. (f Kvælestof, en. OH

Mynst.Pharm.l.Sl). (jf. 8v. kviive ; efter ty.

stickstoff; først iagttaget 1772 af Éuther-
ford; jf.-^as 1, -luft 1; kern.) grundstof
(N), der % fri tilstand forekommer i den
atmosfæriske luft, fremkommer ved forraad-
nelse af organiske stoffer, i bunden tilstand

findes i stor mængde i guanolag olgn. OH
Mynst.Pharm.l.Sl. Ørst.ChemPhys.50(se u.

-liift 1^. saa lidet som et Menneske kan
aande blot Suurstof eller blot Qvælstof.
Kierk.X1.153. Christ.Kemi.47. Warm.Bot.
345.

Il
hertil talrige (fagl., især kem.) ssgr.

som Kvælstof-assimilation, -binding, -forbin-

delse, -forilte, -fri, -gas (foræld.; d. s. s. -luft.

VSO.), -gødning, -holdig, -ilte, -luft (foræld.;
d. s. 8. Kvæl-luft 1. VSO.), -rig, -tveilte ofl.,

se VSO. Christ.Kemi.88ff. SaUXV.76ff.
kvænne, v. se II. kvinde.
I. Kvær, suhst. {fra ty. quer(e); jf. II.

kvær) i forh. (paa) kryds og kvær, se

I. Kryds 3.2.

II. kvær, adj., adv. {fra ty. quer, mht
twer(ch); egl. sa. ord som tvær(s); jf. 1.

Kvær; sj.; nu næppe br.) paa tværs (ad-
skilt); tværs over (i forb. m. verbum, der
betegner adskillelse, overhugning olgn.). *naar
han det (o: sværdet) vilde svinge —

|

Sprang det 1 hans Hænder qvær (cnd Sværd).
Oehl.L.I.115. *hvilket Træ, som Frugt ei

bær,
I
Afhugger jeg til Roden qvær (Oehl.

XIX.200: her;. Oehl.L.I.182.
III. kvær, adj. ell. adv. [kvæ-V] (ogs.

kvar [kva-'r] Moth.K398. Oehl.XXXII.105.
Cit.1838. (JySaml. 3R. V. 153). jf. MDL.425.
Feilb.). {ænyd. glda. æda. kwær, kwar (Brøn-
dum-Nielsen.GG. 1.191.194) , sv. kvar (fsv.
kvar, kvær), no. kvar (og kverj, oldn. kvirr,
kyrr, got. qalrrus, mnt. querre (ty. kirrej

||

i 19.aarh. optaget fra folkeviserne og dial.;

i rigsspr. nu poet. , arkais. og hos sprogren-
sere; jf.: „nu forældet; men brugt af nyere
Digtere."MO. || anv. ubøjet, nu kun som præd.
ell.ado.,jf. dog: qværsæde (kaldes saaledes),
efterdi de sadde qvære eller stille frie for
leding og landværn. Holb.DNB.634. Olav
Kværs (o: Kyrres) åøå. ADJørg.NK.819;
især i faste forb.) 1) uden bevægelse (paa
ell. bort fra stedet); rolig; stille, (især i forb.
ligge, sidde, staa kværj. sidde tvær. Moth.
K415. *Han staaer saa qvær, saa taus og
tør

I
Og lurer med to Ører

I Ved Brude-
ParretsKammer-Dør. ri/c;ion.Fers.5P5.*som
i Stenen voxet, det (o : sværdet) sad for an-
dre qvær,

|
Jeg drog det.0ehl.XXXL185.

•Yderst ved Bugten hun lagde det (o: et

skib) qvær.Wilst.Od.II.v.391. *Auduns
Knor (o: skib) den Sommer

|
laa kvær i

Oslo Vig. Ploug.1.348. Anders (brød) op
og klædte sig af. Hans Kone fulgte ham

uden Ord. Men Jørgen blev siddende
kvær, som det var ham ligegyldigt, hvad
de andre foretog sig. Skjoldb.KH.44. »Den
vandrende Vind og det Græs, den isner,

|

de blev kvær. Rørd.EK.142. MDL.425.
Feilb. OrdbS.(Fyn).jf. bet. 2: »holder alting
åvær og tys (o : ti med hvad I faar at vide).
chandrup.02v. *Ti . . hold din Tunge

kvær. Evripides. Skuespil. 1. (overs. 1875). 95.
10 2) i forb. tie kvær, tie (ganske) stille;

ikke sige noget (som helst). *Uvenners
Had og Tunge,

|
Mig tvinge til at tie

qvær. Éeenb.1.393. Bagge8.1.76. *Fuglene
tie saa kvær.Grundtv.PS.I..339. Ing.VSt.54.
*Tie stille, tie qvær, min Dronning fiin,

|

Kong Valdemar ei Du daarer. Bagger.II.
285. *En Flue summed om mig og tav
saa atter kvær. Jørg. ( Tilsk. 1925. II. 89).
Skjoldb.SM.12. MDL.425. Feilb. OrdbS.

20 (Fyn).
II

ordspr. Naar Guld og Penge be-
gynder at tale, maa fattig Mand tie kvær.
Mau.10055. Holb.MTkr.352. Lieb.DQ.IL
185. 3) \ som alm. forstærkende adv.: fuld-
stændig; helt. *Af Skræk jeg qvær mon
blegne. Oehl.NG.82.

tJKvær-bænk, en. [II] tværbænk. Holb,
Anh.53.
kvære, v. {maaske sideform til kvarre

(se kvadre; ell. tvære; sj.) knuse til en
30 jævn masse (jf. VSO.). Vil du tale om det,

at din Mave qværer Føden: at dit Blod
løber om: at din Lunge smiler? Rothe.Nat.
1.100.

I. Kværk, en. [kv^r^] (nu især dial.

Kværke. Moth.K403 (betWi). VSO. OrdbS.
(Falster), jf Esp.447. flt. -r). fit. (nu sj.) -e

(Moth.K403. Grundtv.Saxo.I.20. VSO. MO.)
ell. -er (Saaby.'' D&H.). {ænyd. d. s., æda.
kwærkæ, -i (Harp.Kr.19.31.60.71 ofl.), sv.

40 dial. kvark (fsv. kværk;, no., oldn. kverk,
m7it. querke, quarke, oht. querca; besl. m.
lat. gurges, strømhvirvel, gurgulio, strube,

jf. Gorge, Gurgel samt II. Korde)
1) (nu næsten kun dagl. (i enkelte forb.)

og dial.) om legemsdel hos menneske ell. dyr

:

hals; strube (især i best. f. ent). 1.l) den
forreste, undertiden spec. (mods. Strube;
nederste del af halsen; ogs.: strube.
("„bruges meest om Dyr." 750. MO.). Moth.

50 K403. (man skal) trykke . . med en Fin-
ger uden paa Luftrøret, neden for Qvær-
ken eller Adamsæblet, saa trykkes Mad-
piben noget til. CEMangor.RS.14. *Flux
han jer knytter omKværke | Rebene stærke.
Grundtv.Saxo.I.20. en Piil . . ramde ham
under Kværken. sa.Snorre.III.326. Under-
struben eller Kværken (jugulum) . . ligger
imellem Struben og Brystet. Kjærbøll.xii.

saa vilde hun kløes paa Kværken, Træk-
(Xikoen.Aaki.VB.52. *En fyrig Sjæll Gud
Amor stak bag Vesten;

| men den var
lang og knappet til hans Kværk. JFJews.
VL.28.

II
især (dagl., næsten vulg.) i udtr.

som gribe (ell. tage; en i kværken,
gribe en om struben (som) for at kvæle ham
(jf. III. kværke, Kværke(r)tag;. *De gik

XI. Rentrykt "/w 1929 64
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i Kredsen ind, tog Ræven ved sin Qverk.
BeynikeFo8z.(1747). 549. *Saa greeb ham
Junker Strange

|
I Qværken, fast og kjæk.

Winth.HF.241. gribe ham i Kværken og
. . holde ham fsLSt.Font.LP.il. 24. Aakj.
VB.45. Feilb. OrdbS.(Falster). 1.2) om
den indvendige del af halsen: hals
(1.3); strube; svælg. En klarlydende Vo-
cal er . . intet andet end en Fløjtelyd,
Røst eller Stemme fra Qverken eller fra lo

Luft- og Sang-Røøret. Høysg.Anh.7. *Du
Hjord, der vandrer med gumlende Kværk.
AaBerntseyi.FS.22. *Det er for varmt i Af-
ten. Jeg ku' lide I at faa lidt koldt i Kvær-
ken. AaHermann.S.60. OrdbS.(Fyn,Faister).
I| i udtr. som sidde en i kværken ell. i

kværken paa en (Valløe.D.69), om mad
olgn.: paa en besværende maade sidde en
(oppe) i halsen, saa at den ikke kan synkes,

ell. er ved at blive kastet op (ved brækning). 20

*Gid alt hvad nu er i vort Liv,
| Som før

var paa Talerken, | Maa smukt forenes
uden Kiv,

|
Og Ingen staae i Qværken.

Cit.l836.(Gadeordb.^). jf.: Sulten sad dem
i Kværken og gik dem paa Nerverne.J7
Jens. Skibet. (1912). 57. Graaden stuvede
hende i Kværken. CFMortens.SV.85. spec.

om ytring olgn., som man ikke kan holde til-

bage: Jeg snakker og jeg snakker, jeg maa
ud med hvad der sidder mig i Qværken. 30

ECAnd. VIL290. Jeg skulde nu holde Mund
dermed, men . . det er sat mig i Qværken,
det maa herud, smst.286. Selv har jeg al-

drig været Poet, og jeg har aldrig hørt
den Vise; men dog sad den mig i Qvær-
ken og maatte herudi Oversk.Com.III.166.

2) udløbende hjørne ell.vinkel, hvori
to sammenløbende dele forener sig. 2.1)

^ et (gaffel)sejls øverste hjørne (jf.
Klo 2.3 slutn.). Moth.K403. SøLex.(1808). 40

112. Funch.MarO.11.107. VSO. KuskJens.
Søm.211. 2.2) ^ (indvendig side af) vin-
kelformet sammenføjning af bjælker
07. L Knæ 5.5;. SøLex.(1808).112. Funch.
MarO.II.107. SkibsbygnK.51. || ogs. om ind-
vendig viiikel paa vinkeljærn. Scheller.

MarO. 2.3) (dial.) vinkelen ml. to sam-
menstødende huslænger. Feilb.

IL Kværk, en. se IL Kværke.
Kværk-, i ssgr. (jf. Kværke-^ til I. fjo

Kværk; spec.^ til I.Kværk 2.1-2, fx. Kværk-
barm, -blok, -gitov, -kovs. -bolt, -byld,
en. se Kværke-bolt, -byld.

I. Kværke, en. se I. Kværk.
IL Kværke, en. ['kv^r^'a] (sjældnere

Kværk. Lommebog f.Kudske'.(1786).10. Phys
Bibi. III. 118. DagbVhl884.2. sp.4. Aarb
Hards.XVI.36. SjællBond.87. OrdbS.(Fyn)).
(sv. kvarka (f kverka), sv. diaZ. kvark; af
I. Kværk; vet, landbr.) en hos (især unge) fiO

heste optrædende akut infektionssyg-
dom (forkølelsessygdom) med feber, næse-
katarr, bylddannelse i kæbehulen og svælget
olgn.; krop (IL3). Moth.K403. Viborg.HY.
34. Landbo.III.285. JVJens.CT.185. (he-
stene blev) forkølede, saa de fik Hoste og

Kværke, saasnart de kom ud i frisk Luft.
Bregend.PG.49. Feilb. OrdbS.(Fyn,Fahter).

III. kværke, v. ['kvBr^a] -ede. vbs. -ning
(OBhch. D.U. 272. Eospitalstidende. 1923.
269). {sv. dial. kvårka, no. kverke; af I.

Kværk) 1) (især fagl. ell. dagl.) gribe med
et fast ta^ om struben (især: paa volde-

lig maade, i drabshensigt) ; standse a ande-
drættet ved et greb om struben; kvæle
(2); i videre anv.: gøre det af med; dræbe;
myrde. Moth.K403. *Jeg har en Hund, der
er Faarene troe, som kan Ulvene qværke.
Meisling.Theokrit.(1825).57. O gid jeg blot
havde dig paa et andet Stedl (Rusker ham.)
Hvor jeg skulde qværke dig. Hrz.XVIlI.
44. Schand.VV.105. gaar De (o: en ung
pige) ogsaa og venter paa en Mand, der
skal komme fra Kulissen og kværke Dem,
skænke Dem Deres Livs Feststund ved et

eller andet maskeret Slagtertag. .IVJens.
EE.63. Karl maatte ud og fange Duer ind
af Slagene; Karen kværkede dem selv.And
Nx.DM.III.93. KliniskOrdbog. (1921). 131.
en Mandsperson (var) sigtet for at have
myrdet hende. Han tilstod da ogsaa at have
kværket Afdøde . . idet han satte Tommel-
fingeren mod hendes Strube og samtidig
holdt fast om Halsen med de øvrige Fingre.
Hospitalstidende.1923.266. 1 et enkelt Til-

fælde . . indtraf Døden først 2 Dage efter
Kværkningen . . men da Kværkningen
havde været udført paa en meget ener-
gisk Maade, (er det) nødvendigt, at rubri-
cere Tilfældet under Kværkningsdød.
smst.269. jf. : det stive Halsbind kværkede
ham (d: strammede om hans hals). Brandes.
11.503.

II 07. kvæle 3; sj.) billedl: under-
trykke; holde nede; faa bugt med. han
kan ikke faa kværket sin Harme over det
Svar han gav Baronessen. AMenningsen.
BM.12. jf.: *Naturens oprørsstærke Mand-
domskræfter | først vækket op kan ikke
kværkes ned. Bergstedt.TR.44. 2) til 1.

Kværk 1.2. 2.l) (sj.) hindre frit aandedræt
ell. tale ved delvis tillukning af svælget;

være ved at kvæle. Yaarenj som han nu,
j

mens Bølgen kværked ham, fik Fingre i.

Drachm.DJ.1.146. || om (krampagtig) graad^
sygdomsanfald olgn. Nu stod Julius dér og
skulde være Præst for en af sine egne;
det var sværere, end han havde tænkt.
Han havde en kværkende Fornemmelse
i Svælget.PEBenzon.SB.185. (hun) travede
den halve Dag, med Graaden kværkende
i Halsen. JVJens.J.76. \\ kværke i noget,
(dial.) være ved at kvæles i noget (som man
faar i den gale hals). Feilb. 2.2) (dial., spøg.)

hoste. Jeg synes Du kværker. OrdbS.(Fyn).
2.3) (jf. kvæle 4; dial.) m. h. t. snaps olgn.:

nedsvælge; drikke; faa ned. Feilb.

Kværke-, i ssgr. til I. Kværk, II. Kvær-
ke ell. IIL kværke. 07 Kværk-;, -bolt, en.

CKværk-. Larsen.), {til I. Kværk 2.2) ^ Paa
de Knæer, der ligge med Qværken paa et

Underslag . . gaaer en Bolt igjennem den
og Skibets Side, denne Bolt kaldes Qvær-
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keholten. Funch.MarO.II.107. -byld, en.

(^Kværk-. i bet. 1 : Apot.(1791)A10). 1) {ænyd.
d. 8. ; til I.Kværk I.2) f byld i halsen (struben).

Moth.K403. Apot.(l?91).410. 2) [II] (vet.)

byld hos hest, der er angreben af kværke.

MO. jf. SaVXV.79.
Kværker, en. (sj.) person, der kvær-

ker, -tvk^, et. (if. Kvælertag og Kværke-
tag; «;•)• en af Betjentene havde (den an-

holdte) i Struben med et solidt Kværker-
tag. Staun.P.29.
M.værke-8tette, en. (til I.Kværk 2.2)

^ Qværkestøtterne . . anvendes for at den
Kraft, der virker paa Kjølen, naar Skibet
under Afløbningen glider ned over Kan-
ten af Slagbedingen, kan forplante sig til

Skibets Sider. Funch. MarO. 1.134. -»j«,
adj. [UUnu sj.). Moth.K403. Som Qverke-
syge Hest med veldig Aande pruster,

|

Naar Smedden Dyvelsdreck udi hans Næse
puster. Lucopp.TB.Blr. -tag:, et. [III.l]

(jf. Kværkertag; sj.) kværkende tag (greb),

overf. : Frygten begyndte at ta Kværketag
i hende. Vejrup.KM.211.
Kværn , en. [kv^r'n , ogs. kvæ-'rw] flt.

-c. {ænyd.glda. d. s. ( GldaBib.4Mos.ll.8. Kr
Ersl.T.125), æda. d. s. (i ssg. quærn stenj,

SV. kvarn (fsv. kværn, kvarn), no., oldn.

kvern, eng. quern, osax. querna, oht. quirn(a),

møllesten, haandmølle, got. (asilu-)qairnus,

møllesten
||

grundbet er: møllesten; derefter

om to sammenhørende møllesten, jf. jy. en
Par Qvar („et par kværne" o: en haandkværn).
MDL.426. Feilb.)

1) (især møl.) redskab (maskine), hvori
korn olgn. knuses ml.ru ell. riflede fla-
der, ialm.to runde, skiveformede stene,
hvoraf den ene (den underste, „liggeren") er

ubevægelig, den anden (den øverste, „løberen")

(ved haand-, heste-, vindkraft osv.) drejes

rundt (v. hj. af en stok, et drev olgn.), hvor-
ved kornet, som hældes ned igennem et hul
i løberen (jf.Kyærnøie), sønderdeles (males);
ogs. om lign. redskab m. riflede (plane ell.

kegleformede) metalflader, forsynet med stativ,

tragt, haandsving olgn. ell. indrettet til me-
kanisk drift (ved elektricitet osv.) (jf. Gryn-,
Kaffe-, Landbrugs-, Peber-, Sennepskværn
oft.). To Qvinder skulle male paa Qværnen
(Chr.VL: en qværn). Matth.24.41, Jeg
drejede . . en Qværn til at male Peber i.

FrHorn.PM.8. at mole (o: male) Korn paa
Møllen; — Gryn paa en Qværn. Høysg.S.
110. Han vilde op i Møllehatten, see ned
i Kværnene. Goldschm.Hjl.I.ei. MøllH.III.
677. efter Spanieres Tilskyndelse . . an-
vendte (man i det 11. aarhundrede) Kværne
til at male Papirmassen. OpfB.^11.489. Fær-
dige Kværne til Elektricitet. Krak.l928.II.
939. SaUXV.79f.

\\
(nu sj.) i ordspr. *De

har nok glemt den gamle Mølleret,
| At

den, som kommer først, faaer først i Qvær-
nen (o: faar først malet; j/. II. først l.i).

Meisling.SK.20. det er vand paa hans
kværn, det er efter hans ønske ; (alm.:) det
er vand paa hans mølle. Mau.II.515. VSO.

MO.
II

i sammenligninger. *Som malt' paa
Qværne (o: i vrimlende mængde)j ligge de
(o : vikingerne) hist ved Klintefod. Ing. VSt.
151. især (jf. bet. 2) i udtr. for stor talefærdig-
hed ell. dygtighed til at spise: *hold op en-
gang 1

I
Lad ikke Munden løbe som en

Qværn. Hrz.VI.285. Skriftstederne gik fra
ham som Melet fra en Kværn. JVJens.NH.
143. De snakkede som Kværne paa deres

10 gale Maal. smst.7. ussel og svag (var dren-
gen) til en Begyndelse, men med en Mund
som en Kværn. Meget hurtigt bulnede han
ud af Vellevned og krabbede endda i Luf-
ten efter mere Mad. Buchh.UH.82. \\ om en
eventyrlig kværn, der maler guld, lykke, ufred
olgn. (jf. Feilb.). Frodes gvildmalendekvæm
(o : Grotte). AOlr. Danmarks heltedigtning. I.

(1903).280. jf.: »maler ikke Lidelsernes
Kværne

| et Væld af hvid Fred ? Børup.
20 Følfod.(1916).63.

2) (billedl.; dagl, spøg., især dial.) om mun-
den, der sønderdeler maden ell. frem-
bringer ord (i mængde og i rivende
hast; jf. kværne 8.2;. Moth.K403. ChrBo-
rup.PM.432. Hans Qværn gaaer godt, siges
om Den, der spiser med megen Iver. YSO.
Sladderen gik, og Kværnen malede. T^
Ew.FD.1.82. Farlig Kværn der sidder paa
den Tøs, men Omløb har \Lnn.Rørd.Ya.74.

30 *(damerne) sad og jævred som Kværnen
sku' briste. Bergstedt.TR.43. Feilb. OrdbS.
(Fyn, Falster), m. h. t. dyr: naar Moserne
begynder at brygge, og Engene at spinde,
og Frøerne at dreje deres Kværn. Pon<.
Sk.4.

Kværn-, i ssgr. ['kvBrn-] (nu sj. Kværne-,
se Kværn-busse, -hus, -loft, -skrue, -stavj.

(især møl.) af Kværn (1); fæ. (foruden de

ndf. anførte) ssgr. som Kværn-drev, -hjul,

40 -værk ofl. -bine, en. 1) f d. s. s. -skrue.

Moth.K403. 2) (dial.) d. s. s. -k&sse. Feilb.

-bni^se, en. (ogs. Kværnebus, et. VSO.J. (nu
næppe br.) jærn- ell. træcylinder i øjet paa
den underste kværnsten („liggeren" ), der slut-

ter tæt om løberens aksel; bos (IV); busse (II.l).

Qværnebusse. VSO.
kværne, v. ['kvBrna] -ede. {dannet af

Kværn (1) i sidste halvdel af 19. aarh., især

anv. som et stærkere udtr. end male; G), især

50 poet.) 1) male paa en kværn (især om
primitive forhold i fjerne tider ell. egne),

*Kiddet slagtes, | og Hveden kværnes.
Rich.II.46. fra Alverden kom en Duft fuld
af Sødme, en Varmestøv, som naar man
kværner Byg. JVJens.NH.206. *Med Kvie-
kræfter

I
Pigerne kværner.

|
De gyldne

Agres Gave
|
rinder i Grotte (o: kværnen),

sa.NG.313. hans Squaw (satte) Lergryden
over Ilden, vel fyldt med tørret Bøffelkød

60 og kværnet 'Korn.Rørd.P.130. »egenhændig
kværnet | Peber, saa sort som Kul. Friis-

Møll.Ind.72. uegl.: Jøkelmure vælter og
knuser alt, der endnu lever — Fjeldene
brydes til Sten, og Stenene kværnes (0:
knuses) til Sand.NormanHans.IJøklensFavn,
(1912).146. »Stormen er grusom. Stormen

64*
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er klog: |
Himmel og Hav i et Kaos den

kværner. JVibe.(Den nyTid.1923.315). jf.
bet. 3: *0g Møllen.

|
Hør Ordets Musik,

|

hør de kværnende Sten. FrNygaard.P.62.
2) som udtr. for en jævn (hurtig ell. langsom)
bevægelse, især: roterende, tilbagevendende i

de samme baner, ofte (jf. bet. 3j tillige med
forestilling om en ved bevægelsen frembragt
enstonig lyd: svinge; dreje; „køre"; „ma-
le". De dybe Gryder Braéen mange Steder
havde efterladt i Stengrunden stod fulde
til Randen af klart Vand, saa at man kunde
se den slebne Sten der havde kværnet
rundt dernede ligge stille paa Bunden.
jyjens.Br.277. sa.Di.52. *Evigt vor Jord
om dit (o: solens) Ild-Centrum kværner.
JVibe.RS.74. *nu kværner Kloden ind i Da-
gen. -FriV^i5/^aarcZ.P.^5. „Valkyrien"s Skru-
er, som allerede en Tid saa smaat har
kværnet rundt, sættes nu for Alvor i.Berl

Tid.^y6l921.Aft.4.sp.l. jf.: Trods Heden var
der tæt af Mennesker paa Gaden. De kvær-
nede sig frem og støvede fælt. EKomerup.
Indien.(1921).160. || overf., som udtr. for en
tænkt (roterende ell. jævnt fremadskridende,
tung) bevægelse. Kværner Dit Hoved, eller

har Du det godt nu. Ven Gorki?^McM.
BD.32. tungt kværnende Vers. NJeppesen.
ON.49. 3) som udtr. for enstonig, ensfor-
mig lyd. 3.1) (1. br.) summe; bruse. *I

Stuen kommen er en Bi . .
|
Den kverner

fint, en Sværmesang.J7e7ews.Aa.59. Vinden
. . fik Skovens magre Træer . . til at

kværne. NJeppesen.HT.18. jf. bet. 2: Her-
ude mærkedes Stadens kværnende Tum-
mel og Jag kun som en fjern Tone.
Bregend.GP.115. 3.2) (jf Kværn 2) tale

hurtigt (i rivende hast), uden pauser, paa
en saadan maade, at talens indhold er uvæ-
sentligt ell. (næsten) ikke opfattes; sludre
(løs); snakke (op). *naar . . man blot —
som de kvind'lige — kan kværne

|
Fanden

i Vold (o: ved en eksamen). Marton.HB.151.
Ikke stå her og kværne som gamle Kæl-
linger. Rørd.BB.69. Saaledes stod han fra

Klokken 2 til 6 og fortalte . . Den mest
franske af alle franske Forfattere kvernede
som — en Udlænding. FrPoulsen.F.55.
KTærne-, i ssgr. se Kværn-.
KTsern-hns, et. fKværne-. jf. YSO.)

{ænyd. d. s., oldn. kvern(a)hus; „Meest i

Norge." FiSO.; især landbr.) bygning, hvori
kværn (haandkværn, hestemølle olgn.) findes;
møllebygning. MO. Apollonios.ArgonavtertO'
get.(overs.l897).37. OrdbS.(sjæll.). -kasise,
en. trækasse, som omgiver kværnstenene (jf.
-bing 2). Gjel.M.68. -kegle, en. (sj.)

kegleformet øverste kværnsten (løber). YSO.
MO. -kube, en. (jf I. Kube 3.i; sj.)

d. s. s. -skrue. MO. -loft 9 et. øvre loft

(etage) i en mølle, hvor kværnene findes (jf.
Broloft;. Gjel.M.1.68.Wied.L0.190. lUnder-
møllen var 2 „Sigter", en til Rug og en
til Hvede, og her findes „Tudene" af Kvær-
nene, som staar paa det næste Loft, „Kvær-
neloftet". AarbVejU.1926.204. -skrue,

en. den (firkantede) tragt, gennem hvilken
kornet løber ned i kværnen (jf.-hlng 1, -kube).
MO. Kverneskru. Moih.K403. jf. VSO.
'»tav, en. ("Kværne-. VSO.). (foræld.) stav,

stok, hvormed en haandkværn kan drejes.

Moth.K.403. -sten, en. {æda. d. s., oldn.

kvernsteinn) 1) hver af de to stene i en kværn.
Moth.K403. EPont.Atlas.IA31. Ing.VSt.99.
Man hørte kun Kværnstenenes Skuren og

10 Vandets Plasken over Drivhjulet. ^Viea.

LO.193. Feilb. 2) (no.) særlig stenart, der
egner sig til anvendelse i kværne. Holb.DNB.
43. Topographisk Journal f. Norge. 14 Hefte.
(1795).4'3. MO. -«je, et. (oZcZw. kvernar-
auga) hul i midten af en kværnsten („ligger"

og „løber"). AOlr.Danmarks heltedigtning. I.

(1903).293. Feilb.

t Kvær-sadel , en. [II] tværsadel, de
har et Fruentimmer med sig i . . Qvær-

20 saddel. Biehl. DQ. II. 226. -siddende,
part. adj: [III.l] (glda. d. s.; jf. -sæde; sj.;

arkais. ell. hos sprogrensere) som bliver sid-

dende rolig ell. tilbage (ikke følger med ved
udvandring, men beholder sin gamle boplads).

Denne Gang maa . . det kværsiddende og
ei det udvandrede Norden blive Aandens
Hoved-Hjul. Grundtv.Myth.3. sa.MB.29. sa.

BrS.207.
II overf.: som ikke følger med i en

(ny) aandelig bevægelse, men fastholder sit

30 gamle standpunkt. Jøderne (og) andre kvær-
siddende Hedningefolk, som langsomt skal
nødesind.OMøll.TilAlvor.(1876).45.f'»jaiit,
et. [II] {fra ty. querschnitt) tværsnit. VSO.
-stade, subst. [III.l] {af ænyd. glda. (egl.

dat.ent.) (i) kwærstadh(e) , -stædh(e); hos

sprogrensere; 1. br.) forbliven paa et sted; hvile;

ro; i forb. ligge, holde i kværstade olgn.

HDahl.(HøjskBUyzl885.576). Jorden har
jammer nok, til at man kan sænke sin

40 tanke deri hver morgen og holde den i

kværstade dér, til man sover ind om 2dt-

nen. FSadolin.Nervehelse.(1908).22. han har
nu ligget her i Kværstade baade Aar og
Dag uden at flytte sig. GSchiltte. B. 54.

-sæde, et. [III.l] {æda. kwærsætæ i bet. 2,

oldn. kyrrseta, -sæti; jf. -siddende) t) (sj.;

arkais. ell. hos sprogrensere) ophold i rolig-

hed paa et sted (i en vis virksomhed); spec.

(jf. bet. 2) m. h. t. ældre tiders forhold : rolig

50 tilværelse (hjemme paa gaarden) uden delta-

gelse i krigstjeneste. Leth.(1800). Bjørn . .

tog Afskeéd med Kong Olav og drog hjem
til sin Gaard, hvor han vilde sidde i Ro-
lighed . . Hakon Jarl . . fik Kundskab om
hans Kvær-Sæde. Grundtv. Snorre. II. 302.
sa.HV.III.160. han har under et langt
Kværsæde mellem Bøgerne . . gjort sig

. . bekiendt med . . Folkenes Skæbne, sa.

Dansk.1.642. sa.Breve.218. 2) (hist.) om det

60 forhold, at en bonde i tidligere tid under
visse forhold ved en fast aarlig afgift kunde
købe sig frihed for ledingspligten. (megen)
Jord laa i Kværsæde. DanmRigHist.1.794.

jf. Kværsædeafgift. HOlr. Absalon. IL
(1909).156. II

især om den afgift, der ydedes

for en saadan frihed for ledingspligt. Johs
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Steen8tr.Valdemar8Jordehog.(1874).191.Ribe
Amt.1922.491.

||
(ved misforstaaelse af forb.

i kværsæde^ ejendom, hvoraf der ikke sva-

redes ledingsafyift Moth.K416. Holb.DNB.
634. BadenJurO. VSO. f -sæk, en. [II]

tværsæk. Sancho sad med samt sin Vadsæk
og Qværsæk inderlig vel tilfreds paa (sit

æsel). Biehl.DQ.I V.218. smst.I.20. -sætte,
V. lin.ll (ænyd. d. s.; optaget (fra ASVedel)
i beg. af19. aarh. (jf. Rubow.SF.ll); arkais.,

poet.) m.h.t.skib: trække, sætte paa land.

Moth.K415. Min Søn er landet,
|
I Fjorden

har han sine Skibe qværsat. Oehl.P.244.

Her drog han det store Drageskib op paa
Land, qværsatte det og byggede en Vold
derom. Hauch.V.227. Boye.Ps.II.m. Wilst.

Il.II.v.558.Apollonio8.Argonavtertoget.(over8.

189?).185.
Kværnlant, en. [kværu'lan'tf] flt. -er.

{som ty. querulant af ndat. querulans, kla-

gende, præs. part. af querulari, se kværulere

;

især jur. ell. med.) person, der har til-

bøjelighed til at kværulere. Jeg ville

. . veylede mine Lands-Mænd til at see
sig om i ældre Tiders Historie . . og deraf
lære, hvad de skulle svare sig selv eller

andre utidige QvernlainteT. EFont.Atlas.il.
XV. (Paulus) er en Rethaver, en Trætte-
kær; man turde vove Ordet en Quærulant.
Brandes.J.38. KPont.Psychiatr.III.15. jf.:
Kværulantforryktheden(Processygen,
som den ogsaa kMes).smst.l8. Panum.537.
kværulere, v. [kværu'le-ra] -ede ell. (nu
sj.) -te. {som ty. querulieren af mlat. que-
rulari, klage fquerula, querela, subst), af
lat. queri, klage, beklage sig ('querel(l)a (jf.

fr. querelle^, querimonia, en klage); sml.

Kværulant; især jur. ell. med.) idelig og paa
en vranten, overdreven maade fremføre
klage p.gr. af en indbildt ell. ringe foruret-
telse. JBaden.FrO. 11.102. hvor fattig og
gold (var ikke) hele den Tid . . med sin
evige Trodsen og Spotten og al sin kvæ-
rulerende Ophidselse. Pont.A.65. det gav
sig Udslag i en ond, halv indvendig Kvæ-
ruleren. AndNx.PE.III.235.
Kvær-ekse, en. [H] (tøm., foræld.)

krydsbil, -økse. CNyrop. Kbh.s Tømmerlav.
(1887).32.
L Kvæse, en. ['kvæ-sa] flt. -r. {rime-

ligvis fra ty., (m)nt. quese, blodvable, ind-
voldsorm, sa. ord som sv. kvesa, blodvable
(fsv. ogs. byld ofl.), no. kveisa (kvisa), byld,
børnekopper, oMw. kveisa, jf.jy.kveselyblegn,
udslæt; smZ.Kvæsurt; zool.)blæreorm (tinte

af kvæse-bændelorm) , der lever i faar et s
(ell. oksens) hjerne (ell. rygmarv) og frem-
kalder drejesyge; Tænia coenurus. Kvæ-
sen i Faarets Hjerne udvikler sig til Hun-
dens Bændelorm naar den fortæres af Hun-
den. Rostr.Sygdomme hos de iMarken dyrkede
Planter.(1871).12. Lutken.Dyr.519. LandbO.
1.459. Sparck.ND.186.

II. kvæse, v. se hvæse.
KTæse-bændelorm , en. [I] (zool.)

bændelorm, hvis tinte fremkalder drejesyge;

Tænia coenurus. Spårck.ND.186. -urt, en.
se Kvæsurt. Kvæs-s^ræfii, et. (nu næppe
br.) kvæsurt. VSO.
kvæisse, v, se kvæste.
kvæste, v. ['kvæsda] -ede; part. -et ell.

t kvæst (DL.4—3—17. Holb.DH. 11.631.
Brors.294. Slange.ChrIV.283. EPont.Atlas.
11.180. vAph.Nath.Vlll.134. VSO.). (fkvæs-
se. Kvesse . . sede, ste. part. har kvessedt^

10 st. Moth.K404. jf.: Qvæst part. pass. (af

det ubrugelig Verbo qvæsse, saare). vAph.
(1759).350. Qvæsser . .Forekommer meest
i part. pass. qvæst, men er ogsaa der for det
meste gaaet af Brvig.VSO. — f kvætse. de
qvetsede. Cit.l807.(HistMKbh.2R.111.595).

jf. VSO. u. Qvetser). vbs. -else ell. -nlng
(s. d.). {formen kvæste endnu ikke hos vAph.
(1772).I11; vistnok dannet til part. kvæst
(se bet. 1.2J, ænyd. kvæst (DGrammat.111.24.

20 Da. Viser.nr.32.69. Kalk.11.684), egl. part. til

t kvæsse (se ovf.), fra mnt. quessen (part.

(ge)quest^; sml. ogs. ænyd. kvetske (BF
Rørd. Arreboes Levnet og Skrifter. 11. (1857).
196), part. quetzt (Kalk.11.684. DGrammat.
11.24); jf. bornh. kvåsa (Esp.447), sv.kvåsa,
mnt. quetsen, quetten, holl. kwetsen (jf.
Kvætsure^, ty. quetschen; vistnok besl. m.
IH. kvase || nu næsten kun O, jf. dog Feilb.
Esp.447)

30 1) m. h. t. person (legemsdel): tilføje (al-
vorlig) skade ved stød, slag olgn.; knuse
ell. lemlæste (en legemsdel); tidligere ogs.

m. videre bet.: saare (paa alvorlig, lemlæ'
stende maade, især i (sø)krig). l.l) som ver-

bum (nu især i pass.). (jeg) mistede ey
meere end Een Matros, som blev qvæst
af et Stykke Klodse. Cit.l713.(CPRothe.Tor-
denskiold.l.(1747).122). (de) ramte Styre-
manden i den eene Arm med en Musqvet-

40 Kugle, og endnu to af de andre blev
qvæste, men ingen ihielskudt. i2o6msow.J.
409. der blev hældet brændende Beg, og
sydende Vand paa hans Folk, og nedkastet
store Stene, saa at mange qvæstedes.iSw/im.
Eist.1.414. en Kanonkugle . . løsslog i sin
Fart nogle Træstumper af Skibet. Disse
Stumper traf Kongen i Ansigtet, qvæstede
hans eene Qie.Mall.SgII.301. *Helten kyste
selv det Spyd, som qvæsted ham. /Storm.

50 SD.6. *Han byder sin Harpun at qvæste
modig Hval. sw2S<.40. Rahb.Forti.96. *Jeg
hørte Øxen qvæste Nakkebenet. Oehl.EA.
283. (hvis) jeg seer alt for sund . . ud til

at tigge, saa skal jeg kvæste mig selv paa
et af mine Lemmer, for at opvække Med-
lidenhed. lleib.TR.nr.50.5. hendes Haand
gjorde saa ondt, han havde rent kvæstet
den. JPJac.1.151. En yngre Mand . . kørte
med Kælken imod et Træ og fik Ryg og

6oRoitepsLrtikvæstet.NatTid.^yil929.M.4.sp.4..
overf. (jf. bet. 2): (forf.s) „Tendens'* (maa)
kvæste alt, hvad der hedder Mening og
Fornuft. HarNiels.TT.X.192. 1 .2) perf. part.
brugt som adj. (subst.). qvæste Officerer og
Soldater, som deresUnderholdning af Land-
militiens Qvæsthuuses Midler nyde. Reskr^
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•Viii700. Ach Herre 1 jeg er jo gandske

Svæst, og derfor beder ydmygst om min
lemission. Holb. Tyb.V. 8. Vanføre eller

qvæstede Krigsmænd. Borrehye. TF. 648.

Mahh.PoetF.IL66. hans kvæstede fod
maatte tages under lægebehandling

i
overf.

(jf. bet. 2): *Synden ligger syg og qvest.

Brors.47. Skønt blodig kvæstet (i 1864),
var dog Danmark ikke \iwist.Rørd.TB.6.

||
hrugt som subst, i olm. i flt, især om de

t (søjkrig (alvorligt) saarede. andre Folkis,

som i de qvæstis Stæd antagis, Hyre og
Førins. I>L. 4—3—17. Skibbrudne Folk
samt Syge og Quæste i Lauget at hielpe

igien paa Fode. Lavsartikler'^^/il707.§ 23.

Deris Forliis effter Tydsk Regning, be-

løber sig til 2372, saavel Fanger som Qve-
ste. Holb.Intr.1.484. De Folk, som i Slaget
vorde dræbte, lægges . . til Side . . Men
de Qvæstede skulle strax bringes til det
anordnede Stæd at forbindes. SøkrigsA.

(1752).§749. det er en Velgierning, at

skiære en Qvæst et Been af, endskiønt
han, som den Lidende, skriger og krymper
sig ved åQt.OeconT.y.98. Rahb.LB.1.482
(se u. korse i.s). Oehl. Øen. (1824). 11.379.
Trap.*1.513.

2) (nu næppe br.) m. h. t. ting: beskadige
(alvorligt) ved slag; (sønder)knuse.
en Hagelsteen kan i den spæde Barndom
have qvæstet samme (o: en kaalplante).

Fleischer.H.B.112. sa.AK.84. (han gjorde)

Anstalter til at faae den qvæstede Vogn
besørget til en Hiulmand. Bagges.DV.VIII.
418. EColb.(Eahb.LB.I.201).
Kvæstelse, en. flt. -r. (jf. Kvæstning;

især Cp^ vhs. til kvæste (1), især m. mere
konkr. bet. om de (ved slag olgn.) forvoldte

beskadigelser; knusning (kontusion). Det er
strengt forbudt at læne Hovedet mod (dæk-
skærmen) y da et Projektil, der rammer
(denne), derved vil kunne fremkalde al-

vorlig Kvæstelse. Skyderegl.37. der konsta-
teredes (efter automobilsamme.nstødet) en
alvorlig Kvæstelse af den ene Skulder.
DagNyh.^y3l925.7.sp.4. Kvæst-hns, et.

{ænyd. d. s.; af kvæst, part. (adj.) af kvæsse
(kvæste); se kvæste 1.2 ; nu næsten kun for-
æld.) sygehus for kvæstede, især de i (sø-)

krig saarede; hospital. Moth.K404. det (er)

en ringere Last at være alt for sparsom-
melig i Værts-Huse end i Qvæst-Huse.
Høm. Moral. II. 79. Kom Grønneg. III. 400.

Jf: *Hun pegte paa sin Rygrad med en
Gestus

I
. . for flygtig at betegne

|
den

Sygdoms skælmske Art, som satte Heine
|

paa Aftægt i det mennesklige Kvæsthus.
^ophClauss.P.76. || spec. om det paa Bremer-
holm i Kbh. 1658 oprettede sygehus (senere

lemmestiftelse m. enkelte sygestuer og delt i

afdelinger for hæren (jf. KrigshospitaV og
flaadeniSøkyæsthviset); se HistMKbh.I.449ff.
Trap.*1.513). Kongens Qvæsthuus. i>L.5—
10—39. Reskr.''Vnl700 (se ovf. sp.l018^^).
MR.1815.55.
Kvæstion, en. [kvæsdi'o-n, kvæ-

isdjo-'n] (dial. (jf APhS.III.38) m. tilknyt-

ning til Tvist: Tvestion. PSchulz. DS.104.
sml.: Tvistion, Strid, Disput. Junge.
MHamm.FO.1.19). flt. -er. {jf. ænyd. qve-
stie (DGrammat.III.24), ty. quåstion, eng. W

question; af lat. quæstio (gen. -onis^, vbs.

til quærere, søge (at faa noget (at vide)),

spørge; j/. inkvirere , rekvirere || tD , især
jur., nu sj.) noget, som er genstand for

10 spørgsmaal, tvivl, diskussion ; spørgsmaal;
problem; stridspunkt, dømme udi en
Juridiske Qvæstion. Holb. Ep. IV. 486. vi
(maatte) i Friderichs Hospital . . fortsætte
Forhøret, og modtage hendes Svar paa
de hende forelagte Qvæstioner. Stampe.
VI.215.%Blich.(1920).XIV.159. Om alle

hidtil debatterede politiske Qvæstioner
have Meningerne været deelte. Heib.Intel.

11.174. Hrz.VII.140. Hylling.HJ.49. jf
20 DSt.1922.138.

\\
(nu næppe br.) i særlige forb.

m. præp., som sætte i, komme under
kvæstion, som udtr.for, at noget gøres til

genstand for drøftelse (diskussion). Hånd
hafde saa meget hellere maattet lade vore
danske Nymphers Skiønhed uden for Qvæ-
stion, som hånd ey var forsendt til Norden
for at kicke deris Stierner. KlevenfRJ.194.
førend det kan komme under Qvæstion,
om Testamentet bør forevises Skiftefor-

30 valteren. Stampe.1.286. Gaae i Qvæstion,
blive til et vigtigt Spørgsmaal. Leth.(1800).
45. dette har kunnet sættes i Qvæstion,
og blive en Gjenstand for offentlige De-
batter. Heib.Pros.III.151. kvæstionere,
V. [kvæsdjo'ne'ra] -ede ell. (sj.) -te (LTid.
1741.428). {ty. quåstionieren

; fra fr. que-
stionner; jf. Kvæstion; nu sj.) 1) (ud)-
spørge. JBaden.FrO.317. Med deres Her-
ligheds Tillladelse vil jeg (o: forsvareren)

40 engang Q^Ydist\onQTQ(vidnerne).Blich.(1920).

X.7. Meyer.^88^. 2) perf part. (i best. f.)
brugt som adj.; især: som er genstand for
drøftelse, omtale; omhandlet. LTid.1741.
428. Meyer.^885. jf: det her omqvæsti-
onerede Tilfælde. MR.1806.384. den om-
qvæstionerede Afgivt. smst.1833.50. Fædrel.
1844.sp.l3938.
Kvæstning, en. ilt. -er. (nu 1. br.)

d. s. s. Kvæstelse, maaskee kunde den (bal-
so sam) være lige saa tienlig mod Stokke-

Prygls Qvæstninger, som for aabne Saar.

Biehl.DQ.I.125. OeconH.(1784).IlI.61. VSO.
MO. *Hvo Armen hviler, han er en Kujon I

. .
I

Hunger og Kvæstning, men ingen
Pardon; |

Vi kjender kun: staa eller falde I

Drachm.DM.164. sa.VD.216.
Kvæstor, en. ['kvæsdcnr] (nu næppe br.

m. lat. bøjning, fx. akk. qvæstorem. Cit.1751.

(Holb.Brv.171). gen. qvæstoris. Holb. Vota.

60 32). flt. -er [kvæ'sdoTar, -"sdo-(r)i] {fra lat.

quæstor; af quærere, se Kvæstion) 1) (hist.)

om forhold i Rom i oldtiden: en af de em-
bedsmænd, der havde medfinansvæsenet atgøre.

Holb.Hh.II.376. Madv.RS.I.361. HFrisch.
Europas Kulturhi8t.I.(1928).343. 2) (emb.)

embedsmand, der leder en (videnskabe-
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lig) institutions (spec. universitetets)
finansielle anliggender. Mit Embede,
som Qvestors ved lJniversitetet.HoZ6.i¥ T/cr.

42. sa.Brv.l7,5.(formuen)hestyTedes i ældre
Tid af en enkelt Mand, Universitetets Skat-
mester eller Rentemester (thesaurius), se-

neroka\detKvæstor.Ny8trøm.(Kbh.'8Univer-
mtet.(1929)Al). ni.h.t. Carlsbergfondet: Krak.
1928.1.106. Kvæstor, en ell. (nu næppe
hr.) et (JBaden.FrO.818. jf Meyer.^885).
(kvæ'sdu'r] (nu næppe hr. m.lat. form Qyæ-
stura. Holb.Ep.V.lO. akk.qvæstursim.sa.Brv.
174. gen. qvæst\iræ.Cit.l751.(Holb. Vota.7.3)).

flt. (sj.) -er (D&H.). {fra lat. quæstura) en
kvæstors embede og forretninger; dels

(histj om forhold i den romerske oldtid (Madv.
MS.1.360. SaVXV.80), dels (emb.): en (vi-
denskabelig) institutions (spec. univer-
sitetets) finansielle forvaltningsom-
raade (finansvæsen) og kontor. Universi-
tetets Qvæstura bliver meere og meere
vanskelig. Holb.Ep.V.lO. 8a.Brv.l74. Reskr.
^y8l804.§S. Krak.1928.1.248. Udbetalin-
gerne finder Sted . . i (Carlsberg-)Fondets
>æstur. sm8t.l06.

K-væs-nrt, en. ['kvæ's-] (sj. Kvæse-.
vAph.Nath.VL241. jf FolkLægem.III.64).
{ænyd. kvæs-, kves(e)-, kvisurt, æda. ques-
yrt (AM.), fsv. qveso-, qves(a)yrt (jf. sv.

kvesved, Solanum dulcamara); 1. led svarer
til de u. I. Kvæse nævnte ord: sv. kvesa, no.
kveisa, kvisa, oldn. kveisa, idet planten tid-

ligere har været anvendt officinelt; jf. Kvæs-
fræs) Sr plante af den til rosenfamilien
ørende slægt Sanguisorba L.; især om læge-

kvæsurt, S. officinalis L. JTusch.217. VSO.
MøllH.III.682. Ro8tr.Flora.I.220. \\ sjæld-
nere om andre lægeplanter: alm. pimpinelle,
Pimpinella saxifragå L. (JTusch.166. VSO.),
ell. blodstillende bibernelle, Poterium sangui-
sorba L. (VSO.).
Kvæt, et. [kvæ(i] (iiZkvætte ;.//". Skvæt;

sj.) sprøjt; stænk, (han) sad og bad til

Vorherre og glemte at passe Sejlene, og
hvert Øjeblik fik vi et Kvæt Vand ind i

vor Baad. Thuborg.A.224.

t K-vætsure, en. flt.-r, {ænyd. d. s.;

fra glholl. quetsure (holl. kwetsuurj, om-
dannet (m. tilknytning til holl. kwetsen, jf.
kvæste) af oldfr. quassure, afl. af oldfr.
quasser (fr. casserj; sml. Blessure) kvæ-
stelse; saar. vi (vil) alle andre og min-
dre Skader og Quetsurer, som ej oven
specificerede ere, å l'Advenant lade be-
tale. Fri VsSiøe-Artikler.reg.
kvætte, V. ['kvædø] præt. -ede (i betl:

VSO.) ell. (i bet. 2) kvat. vbs.jf Kvæt. {sml.
no. dial. kvetta (kvatt), komme styrtende,

falde pludselig, kvetta, trans.: støde ned,
samt skvatte, skvætte; jf. sdjy. kvæt ^slaae
qvæt, slaa feil . . slaae Klik. MDL.4S0) og
jy. hvæt (Feilb. u. hvat;; sj) 1) (nu næppe
or.) Qvætter (o:) Giver med Munden et
Tegn til Heste. FSO. 2) lade falde medet
plask, en kostbar Skaal Vin, som en Slave
kvat i Gulvet. FrNygaard.K.209.

Kvelk, en. se I. Kulk.
Kyd, et. se Kød.
Kyk, en. se Kykke.
Kykele-, Kykeli-, Kykili-, se

Kykli-.
Kykke, en. (Kyk, Aagaard.Thye.(1802).

244. Feilb. if. VSO.). flt.-r, {besl. tk. ll.Kok;
jf.no. kunk (konk), jordklump, no. kakk,
knag, traadnøgle, oldn. kpkkr, klump; sml.

io ogs. Kyt; dial.) d. s. s. II. Kok. Karen havde
omsider faaet Bugt med det groveste Snavs
og havde strøget det op i en lille Kykke
mod Frammersdørens nøje DørtTæ.Aakj.
VF.124. Som ved en magisk Kraft om-
væltedes Kykke paa Kykke. De søndrede
Mergelklumpers Fald lød som en ustanse-
lig Haglen over det tottede Grønsvær.
smst..59. jf. Mergelkykke.8a.F.7.60.
Kykkele-, Kykkeli-, se Kykli-.

20 Kykkel-koru, et. se Kokkelskorn.
Kykken, et. se Køkken.
Kykken-knrv, en. se Kigkure.
Kykker, pi. se IV. Kikker.
kykle, v. -ede. (.//". kykle, hanekylling

(Moth.K2S4), Kylling samt ænyd. og dial.

kykke, gale (Kalk.II.685. Moth.K234. OrdbS.
(Ærø)); smZ. kagle, I. kakke; lydord; dial)
om hane: gale; kyklikye. VSO. ogs. om
person: efterligne hanensgalen. OrdbS.(sjæll.).

30 11 (jf. kagle 2) billedl. ell. i sammenligninger.
Vil nu bare den Hanekylling (o: en ung
officer) ikke kykle formeget (o: lave for
meget støj).Bredahl.I.203. Man genkender
Træk af hans Væsen hos mangen stolt-

serende Hanekylling, der knap har lært
at kykle, før den rejser Kam. Pont.EV.93.
sml.: Kunde du (o: en mig officer), efter
al denne Kyklen og Kaglen (o: pralen),
lægge et Æg, som duede nogetl Bredahl.

40 1.203,

Kykli-, i ssgr. {kyg\i-\ (^Kyk(k)eli- [ky-
gali-] (jf Glahder.Betskr?(1925)), Kyk-
(k)ele-, Kykili-, (sjældnere) Kykle- (Moth.
K234. VSO.), Kykjrli-, -ly- (vAph.(1759).
Aarestr.SS.il.195 ). (isærbarnespr.). -hane,
en. {af III. kykliky ell. kykle

; jf I. Kykliky)
hane (1); kok (I.l.i). Moth.K234. OrdbS. \\

billedl. ell.i sammenligninger. *Elskovs Engel
. .

I

Kaldende paa mig og paa mit Kiøns
|

50 Kyklihaner blandt vor Herres Høns.Bagges.
III.47. *Af en Møding-Kyklehane

| Har
du lært den slemme Vane

|
immer kun at

gale rask. Grundtv.Saxo.1.236. -hy, interj.

se III. kykliky. I. -ky, en. [-'ky] flt. -ér
r-iky(')-8r] {af III. kykliky) hane (1). Børn
kalder (hanen) for en Kykeliky. ^iV^yro^.

OL. II. 8. II. -kv. et. [-"ky] {jf ænyd.
kykleky; af III. kykliky) hanegal. Kyky-
liky.vAph.(1759). *Da klang fra det Fjerne

|

60 et sødt Kykleky. Rich.1.33. Kræet (o : en
hane) besteg (den) magre Affaldsdynge
og galede Verden fuld . . man skulde tro
et Kykiliky havde frembragt Verden. JF
Jens.CT.231. III. -ky, interj. [-iky, -'ky]
(f kykle-hy. Moth.K234. VSO.— jy. kokke-
Uky, Kri8t.BRL.173. Feilb.II.149f.'). {lydef-
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terlignende; jf. ænyd. kykke-hø-hø-e (Kalk.

V.629) samt: *(hanen ) gSLsd: „Kache hye."
DSkæmtev.1.36; se KNyrop.OL.IL21) som
gengivelse af hanens galen. Kykleky. VSO.
Hører Du Hanegal . . Kykelekyl HCAnd.
71.67. *Kykylykyl i alle Gaarde lyder.

Åarestr. SS. 11.195. Fik han tyvetusinde
Daler, han vilde flyve op og skrige Ky-
kiliky som en Hane og træde mig paa
Nakken. Goldschm. VIII.81. *(hanen) raabte
Kykliky!

|
Tre Gange i hver By. Boisens

Viser. 824. NEPetersen. Tusendfryd. (1888).
37. -kye, v. [-'kya] -ede. (af IH. kykli-

ky ;
j/". kykle ; spøg.; sj.) om hanen : raabe kyk-

liky; gale. 1) billedl.: Da Konseilspræsiden-
ten stillede sig paa sin egen Køkkenmød-
ding og kyklikyede sine Kyllinger sam-
men, skal jeg gøre den Indrømmelse, at

Konseilspræsidenten stod paa eet Ben,
medens han gjorde åetl^igsdagst.F.Overord.
Saml. 1909. 1423. -lavben, en. Hønen
havde ganske smaa, lave Been, og derfor
kaldtes den Kjkke\i\sivbeen.HCAnd.V.305.

II
herefter (spøg.) som betegnelse for en lille,

lavbenet kvinde. D&H.
Kyklop ell. (nu sjældnere, gldgs.) Cy-

klop, en. [ky"klo-'&, sy"klo-'&] vAph.(1759).
Oehl.Er.II.188. //". Glahder.Retskr^). flt. -er.

{af lat. cyclops, gr. kyklops (gen. -oposj, egl.:

hjuløjet, rundøjet; af ^n kyklos, ring (se

II. Cykel, Cyklusj, og ops, øje (jf. optisk
osv.)) if. gr. mytologi og sagndigtning: om
enøjede (rundøjede) dæmoniske væsener,
der smedede tordenkilen til Zeus og opfattedes
som tordenens og lynildens repræsen-
tanter (hos senere forff.: smedesvende hos

Refaistos, med værksted i Ætna, paa Lemnos
ofl.); ogs.om vældige menneskeædende
kæmper med et stort rundt øje midt ipanden
(if. Homer) ell. om kæmpemæssige byg-
mestre, der stablede klippemasser sammen
til vældige mure olgn. ('.//'.kyklopisk, Kyklop-
mur^; GI billedl. ell. i sammenligninger, om
mennesker med usædvanlige kræfter ell. evner.

vAph.(1759).71. Vildt og overgivent have
Cykloperne her (o: i Apenninerne) spillet

Kegler i deres Fritimer med Fieldstyk-
kerne. Oehl.Er.I1.188. *Tidt er hans Ord
Cyclopens Larm i Dybet. sa. C. 505. Cy-
cloperne syntes at sove, og Ilden i deres
uhyre Værksted (o: Ætna) at være ud-
s\\ikket.Blich.(1920).VIIL104. *den stærke
Kyklop Polyphemos. Wilst.Od.IX.v.407.
(de) aad og drak . . som Kykloper. JVJens.
EF.136. Michelangelo, var han i det Hele
taget et Menneske? En Kyklop, der besad
overmenneskelige Kræfter og Vilje, men
som skabte Tingene i sit Billede. Rubow.
Litt. Studier. (1928). 1 78. Kyklop-flyn-
der, en. (zool.) en misdannet flynder, hvis

øvre øje ikke sidder paa siden af hovedet,

men i rygkanten af hovedet. DanmFauna.
XV.60. -forbandt, et. (fagh, især mur.)
om forbandt (som) i kyklopmur. OrdbS. CP

kyklopisk ell. (nu sjældnere, gldgs.)

cyklopisk, adj. [ky'klo-'Ms^, sy-] adj. til

Kyklop, især m. h. t. murværk af svære sten
olgn. (jf.KyMopmur): kæmpemæssig; gi-
gantisk. Meyer.^177. Grundmurene er sam-
menføjede af kyklopiske Stenblokke. Jør^.
JF.I.134. vi steg op forbi vældige, ky-
klopiske Mure. sa.Ztv.FJJ.i^ 6. Beckett.VK. ;

26. Kyklop-mnr, en. dels (hist.) om
,;

nogle fra forhistorisk tid stammende græske i

bygningslevninger (især i Tiryns og Mykenai;
10 af svære utilhugne sten ell. store tilhugne sten- ^,

blokke), som man tilskrev kæmpemæssige byg- y

mestre (jf. kyklopisk^, dels (mur., stenhugger- i

spr.) om mur af kløvede kampesten (til lader
olgn.; jf. -foTbandt). Sal. XI. 209. Selve
Romersproget var noget firkantet og jord-
bundet . . Ved Siden af det smidig bøl-
gende hellenske Sprog . . staar det romer-
ske som KyklopmvLie. NMøll.VLitt. 1.497.

jf. Cyklopmurværk. Suenson.B.III.317.
20 Kykyli-, Kykyly-, se Kykli-.

kyle, v. ['kyla] præt. -ede ell. (især dial.)

-te (Vejrup.KM.225. PoW1^1927. Sønd. 2.
sp.2. Feilb. OrdbS.(Fyn)) ell. (spøg., dial.) køl
[køH] (OrdbS. (Fyn,Lyø,Falster)); part. -et

ell. (især dial.) -t [ky-'ld] (Blich.(1833). VII.30.
Feilb. OrdbS.(Fyn)). {ænyd.d.s.(Palladius.
V.28), no. kyla, støde, stikke, isl. kyla (kila),

slaa (en bold), især langt bort; muligvis til

glda. kule, kugle, knude, sv. kula, kugle, bule,

30 no. kule, oldn. kiila, hævelse, mht. kule, kugle
(se I. Kulej, i saa fald egl.: kaste med en
kugle, noget kugleformet (jf. mht. kulen, lege

med kugler); sml.jy. kule, kaste, kyle \\ ordet

kan dog ogs. tænkes at være besl. m. (kausativ
til) SV. dial. kula, løbe af sted, egl. : gaa rund-
rygget, skyde ryg (af,, af kul, rundet ryg,

sideform til I. Kule^
|| jf. ogs. IL kile 3;

dagl.) kaste (II.l), især paa en voldsom
(heftig, vred) ell. skøde sløs maade ell. (dial.,

40 mods. kaste) ved at svinge armen bagfra op
over hovedet; smide. Moth.K417. Hercules
(tog) i sit Raserj fat paa ham, og snurrede
ham omkring, som en slyngeslaaere med
sin slynge omdrager en steen, som hånd
agter at kyle fra sig.Dumetius.III.65a.
kyle med Stene. VSO. *Han kylede sin

Hue mod Utysket (o: nissen) med Magt.
Winth.VI.263. (han) kyler hende ned af

Trappen med Hovedet lige mod Hjørne-
so sksibetl FritzJiirg.nr..32. Peter havde travlt

med at forhindre Flora i at kyle Glas og
Talerkener i Hovedet paa Erik. Chievitz.!.

11.184. (han) tog ham i Nakken og kylede
ham ud i Vandet. Brandes.XI.81. Manden
havde truet med at kyle en død Rotte
efter Viddsten. JVJens.EE.8. (ved udspil)

maa man ikke kyle Kortene paa Bordet,
men gøre sig Umage for at lade dem falde

midt psLSLBoTd]^lsLden.VortEj.IV1.44. (1. br.)

60 uden personligt (logisk) subj. : han blev ved
Vognens Omkastning kylet med Pande og
Bryst imod en Eeg, og derved forslaaet saa

forskrækkeligen, at han opgav sin Aand.
Werfel.E.1.69.

\\
(l.br.) støde, puffe til

side (paa voldsom maade). de kylede de
smaa mauriske Unger tilside, uagtet de
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slet ikke stode mig iveien.HCAndJX.317.

II
(jf.u.lY.kule 1; dial.) om uhæderlig be-

gravelse, underneden paa Bunden havde
jo saa hendes (o: selvmordernkenft) døde
Legeme ligget, og Man kunde da let have
hivet hende op, og faaet hende kylt ned
under Kirkegaardsmuren.^/ic^Yi855^. VII.
30. 8a:EBinddouw.(1842)A9. \\ A'/'. indkyle ;

nu næppe br.) billedl. Kants (værker) „kyles"
ned, som en Apollo af Skyerne-Rejiertorium
f.FædrelandetsReligionslærere.IV.(l 795). 63.

Over8k.DS.I.34. refi.: De, der alarig er for

at gaae methodisk tilværks, men altid for

at kyle Dem midt ind i Materien. SaM.
Til8k.1801.466.

Kylk, en. se I. Kulk.
I. liylle, en. se I. Kølle.
II. Kylle, en. ['kyla] flt-r. (aflll. kylle;

dial. ell. barnes^pr.) om kyllinger, til dels

ogs. om høns i olm. Feilb. (til et barn:)
kan du se alle de smaa kyller

j
III. kylle,

interj. ['kyla] {lydord, med tilslutning til

Kylling; j/.pylle) som lokker aab til høns
(især flere gange gentaget). Kylle! Kylle!
Moth.K418. VSO. OrdbS.(Fyn). Kylle-,
i ssgr. (barnespr.) til III. kylle. -(li)vippe,
en. [kyla'veba, -viba] flt. -r. (m. h. t. ordets

sidste led se III. hvippe ; 1. br.) d. s. s. II. Kylle.
*Fader og Moder fornøiedes ret over Lam,
over Hornqvæg,

| Møer over Duer, og
Børn over de nydeligsmaae Kyllevipper.
OehlXXVIL196. -hene, en. d. s. -hens,
)l. som flt til -høne. -pntte, en. d. s. s.

I. Kylle.
Kyllert, en. se Køllert.

K-ylle-rylle, en. [kyla'ryla] flt.-r. (lyd-

ord) d. s. s. II. Kylle. SvGrundtv.Da.Folke-
æveniyr.(1884).21.
Kylling:, en. ['kyleii] Høysg.AG.119.

sa.Anh.23. fit. -er. (ænyd. kylling, kygling
ofl., glda. kygling (Dyrerim.67), æda. kyk-
ling (AM.), SV. kyckling, wo. kylling (og
kjukling^, oldn. kjiiklingr (anv. i bet: gæs-
l^i^g)'} jf- eng. chicken, ty. kiichlein; dim.

(jf. Gæsling olgn.), besl. m. I. Kok; vistnok
egl. lydord)

1) hønsenes (2.i) unge, spec. ungen af
Gallus domesticus (jf. Hane-, Høne-, Kokke-
kyllingj. 1.i) i al alm. Jeg betinger mig
. . Hals og Haand over jer Kiøeken og
Kielder, sampt Jagt-Frihed i jer Gaard
over Høns, Kyllinger, Capuner, Giæs,
Ænder, &c &c.Holb.Tyb.V.9. (soldaterne)
bleve saaledes oppassede paa Veyen, at
de torde ikke røre en Kylling udi en
Bondes GsLSirå. Slange.ChrIV.255. udklæk-
ke Kyllinger. vAph.(1759). *Korn for dine
Kyllinger du STpredeT.PMøll.(1848).I.59.
den spæde Kylling skjuler sig under Hø-
nens YmgeT.Winth.Krum.l9. *Nu er Tulte
Oldemo'r,

|
og hver en artig Kylling

| viser
hende dyb Respekt

| og kaglende Hylding.
Rich.1.34. *„Hvad siger Kyllingen?**

|
„Pip,

pip, pip?" NEPetersen.Tusendfryd.(1888).
37. Landbo.III.286. \\ der er bildet for
kyllinger, se I. bilde 2. hønen kaster kyl-

fi

Ungerne, se II. kaste 5.6.
||

(især fagl.,

landbr., jæg.) om andre (tamme og vilde)

hønsefugles unger (jf. Agerhønse-, Fa-
san-, Kalkun-kylling samt kalkunsk(e) kyl-
ling(er) u. kalkunsk l.i). Kyllingerne (o:

kalkunkyllingerne) ere i de første Dage
meget ømtsisiiige.LandmB.II.345. store,
lovende, lydige Kyllinger . . lod sig over-
tale til at gaa ud af Flokken (o: af ager-

10 høns).Fleuron.IIG.64. || i sammenligninger.
*Har Træernes Knopper,

|
Nyfødte Kyl-

linger liig, faaet de tidligste Duun?Oe/i?.
L.1.245. Uvidende som Rotter, overlegne
som Kyllinger paa Omraader, hvor de slet

ingen Forstand har. Hørup.1.95. især (jf.
bet. 2) i udtr. for den hjælpeløse, til omsorg
trængende olgn.: *Vil Satan i sin Løve-Hud
(mig) skrekke,

|
Gud vil sin Kylling og

sin Bruud
| Med Almagts Vinger dekke.

20 Brors.202. se ogs.u.Høne 1.2 slutn. 1.2) om
kylling (ungen af Gallus domesticus) til-

beredt som spise (kyllingesteg olgn.). Fri-
cagerede Kjllinger. Eogeb.(1710). 92. jeg
er ikke meget for Kyllinger; den meeste
Kiød-Mad, vi spise heriHuuset, ere Ka-
puner og Yilat.IIolb.DR.III.6. hånd (gaar)
og lugter efter stegte Kyllinger. sa.Vgs.
II.3. Fyldte Kyllinger at stege. OeconH.
(1784).1.217. FrkJ.Kogeb.236. j/*. forloren

30 kylling t*. forloren 3.i. 1.3) i ordspr., talem.

olgn. naar det gielder, saa har I ikke meere
Hierte end en åronet KyUmg.KomGrønneg.
111.50. især m. overgang til bet. 2: Det er
en Skarns Høne, der ej kan føde én Kyl-
ling. Mau.l688(jf.smst.I.168). Krist.Ordspr.
135. have mange (smaa) kyllinger
paafjælen olgn. (o: have mange børn). Moth.
K418. Krist.Ordspr. 179. kyllingen vil
lære hønen, seY{ønQ sp.l248^\ 1.4) del-

AO tager i børnelegen snurre sine kyl-
linger rundt olgn., hvorved en deltager

(„hønen") løber rundt med en række andre
(„kyllingerne'^) efter sig. *Menslamme Jeppe
dandsed Molevit;

|
Saa snurredes der Kyl-

linger som g2L\e.FalM.V.66. Legeb.I.c.7.
Halleby.147. jf.Rørd.GK.U.6. || ogs. om del-

tager i spillet munk. DSt 1921.116.

2) om person (jf. bet.l.i slutn., 1.3 og l.i).

2.1) (l.br.) ung, stridbar person; hane-
so kylling (2). *se, hvor rød den Kylling

blev i KsLmmen.Rørd.JII.1.29. 2.2) (talespr.,

nu især jarg. ell.nedsæt.) (ung) person, for
hvem man nærer omsorg, moderlig ell.

faderlig følelse, ogs. (mere ell. mindre
nedsæt): som ikke er tilstrækkelig er-
faren, udviklet, begavet til at kunne
klare sig selv, regnes for helt voksen olgn.

(jf. Faarekylling 2 samt Kyllingehoved
olgn.). O de stakkels Kyllinger (o: unge

60 forsagte damer).Heib.Poet.XI.134. *Nu kan
jeg endelig tænke paa | At faae min Kyl-
ling af Ægget (o: faa min datter bortgiftet).

Winth.IV.175. Enkefruens Kyllinger (o:

døtre). Bang.SE.171. *Hun kyssed Kyllingen
på Kinden . .

|
Hun læmped hende ud ved

ÅTmen.Blaum.StS.226. Hostrup . . var en af

XI. Rentrykt i«/io 1929 65
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Liebenbergs tidligst udrugede „Kyllinger".
Mantzius.MF.14. En Flok Børn kom hu-
jende fra Fattighuset. Det var alle Kyl-
lingerne med deres Venner og Veninder.
Buchh.GS.118. Alle sine Skolebørn kaldte
han sine Kyllinger og vidste mærkelig
Rede paa dem, efter at de var gaaet ud
af Skolen. Folkeskolen.1928.5. \\ som tiltale

(til en (ung) kvinde), „min Hosbond føder
og klæder mig." — „Fordi hånd propper
dig, vilt du derfor være indbuuret min
smucke Kylling.'* JRPaulli.N. 52. Kom,
min Kylling, vi ville sætte os her paa
Sengekanten. CBernh.IV.326.

3) i navne paa forsk, dyr; jf. Faarekylling

II
mor (mutter) Careys kyllinger

(efter eng. mother Cary's (Carey's) chi-

ekens) ^ om forsk, stormfuglearter (Procel-

laria), der menes at varsle uvejr. Florian.
Br.l4.

4) den drejelige, gennemborede
prop (told) i en hane (3.2). Sal.VIII.453.
ILjllinge-, i ssgr. (nu sj. Kylling-. Moth.

K418(kun denne form). *En Kylling Vinge.
Worm. Sat 26. Kyllinghoved. FAHeib.E.
256. Kyllingehøne eller Kyllinghøne. MO.
(ellers kun Kyllinge-; Molb.HO. kun Kyl-
linge-^. Kyllinghjærne. Tandr.K.210. jf.
VSO.). af Kylling (l.i); foruden de ndf.
anførte findes forsk, (især fagl.) ssgr. som
Kyllinge-bur, -foder, -føde, -gaard, -hus,

-kasse, -opdræt, -ben, et. (jf.-lsiSiT).VSO.

Hjemmetl912.789.8p.l.
\\ (jf.I.Ben 2.5 samt

Hønseben; nu næppe br. uden for dial.) som
kælenavn (til unge kvinder og børn). Mit
søde Kyllingebeenl VSO. Esp.167. -bryst,
et. 1) bryst(stykke) af en (stegt) kylling.

Drachm.E0.118. D&H. 2) Ci/". Hønsebryst;
anat.) d. s. s. Gaasebryst 2. JPBlich. Chir.

III.229. SaUXII.144. -forstand, en.

('.//'.Kylling 2.2 samt Gaase-, Hønseforstand;
sml. -hjerne, -hoved; nedsæt.) ringe, ind-

skrænket, lidet udviklet forstand; enfoldighed.
Larsen. D&H. -fører, en. (fagl.) dyr
(høne), der fører, er som moder for en flok

kyllinger. VortRj.III4.39. -hjerne, en.

(nedsæt.) om (person med) en ringe, uudvik-
let hjerne: kyllingeforstand. Benedicte.Smaa-
skizzer fra en Islandsreise. (1869). 202. en
større Kultur (vil) i Reglen . . udøve en
blændende og fordummende Virkning paa
Kyllingehjerner i et lille Land. ^mw^ies.I.
139. KMich.LM.74. -hjerte, et. O/. Kyl-
ling 2.1 samt Harehjerte 2; nu næppe br.)

kryster; kujon, saa var der andre Grunde,
hvorfor det var bedst at holde sig tilbage— kort sagt, man er et Kyllingehjerte.
Qoldschm.III.398. smst.IV.79. -hoved,
et. 1) (nu næppe br.) om (person med) et

m. h. t. ydre omfang lille hoved. PAHeib.E.
256. VSO. 2) O/' -hjerne; nedsæt.) om lidet

begavet, uudviklet, ungdommelig, ubetydelig
person. KCAnd.IV.199. Hold nu Din Mund,
Dit Kyllingehoved 1 Forstaaer Du det?
Over8k.Com.IIl.156. Hostr.DT.56. Knuden
er, at han ikke kan komme til at tale med

Majestæten, der staa ogsaa de gallonerede
Kyllingehoveder ham iveien.Etlar.SB.382.
EChridians.O.II.67. jj om ringe begavelse
ell. aandelig udvikling olgn. : kyllingeforstand.
enhver, som betroes selv den mest under-
ordnede Lærerpost . . troer sig kaldet til

at være Reformator (o: i retskrivningen),
tit endog efter sit eget Kyllinge-Hoved.
Grundtv.B.n.61. Heib.Pro8.VI.75. PalM.

10 VI.285.
Il

(nu næppe br.; jf. -mave samt
Hønsehoved slutn.) om person, der daarligt
taaler stærke drikke. Moth.K418. Ew.(1914).
IV.263. Gadeordb? jf.: „Kan du taale en
kraftig Morgenslurk i dit Kyllingehoved,
saa gjør mig Besked I** sagde han og rakte
Otto Bimplen. Ing. VS.I.151. -hovedet,
adj.(l.br.) som adj.til Kyllingehoved, kyl-
linghovede og smalbenede Præstebørn.
Ew.(1914).II.lll. -hane, en. høne, der

20 udruger kyllinger ell. gaar med (sine) ud-
rugede kyllinger; klukhøne; kyllingemoder.
Moth.K418. D&H. Feilb. \\ t sammenlig-
ninger, (han) strakte forskrækket begge
Arme ud over Papirerne paa Bordet, om-
trent som en Kyllingehøne, der skjuler
sine Smaa, naar Lænkehunden er kommen
løs i GsL&råen.Drachm.STL.192. den gamle
trippede omkringsom envagtsom Kyllinge-
høne.EmilRasm.Paa flygtendeFod.(1923 ).81.

^ o 97. ; hvide Kirketaarne samlede som Kyl-
ling'ehøn s Landsbyerne om sig.Fleuron.
KO.123. -kat, en. (1. br.) kat, som er slem
til at tage (dræbe) kyllinger. VSO. -laar,
et. (jf. -hen). (Kalk.IL685). VSO. Kongen
. . bød Mademoiselle en Kylling. De trak
hver i sit Kyllingelaar under høj Latter.

Schand.IF.59.
|| (jf. Hønseben, Kyllinge-

ben^ t som kælenavn. VSO. -mave, en.

spec. (jf. -hoved 2 slutn.; nu næppe br.) om
40 (mave ell. person med) ringe evne til at for-

døje kraftig kost. *En Kyllingmave den,
som ej formaaer | Enhver Slags kraftig
Føde at tovåø\e\ Blich.(1920).V.131. -mo-
der, en. (i bet. 2 ogs. skrevet -mor^. 1) (især

fagl.) kyllingehøne. (Kalk. 11.685). VSO.
(hønsepigen maa) vide Besked med ..hvilke
Høns, der egne sig til (gode) Æglæggere
eller gode Kyllingemøåre.VortHj.IV4.32.
Landbo.III.286. \\ kunstig kylling e-

50 m o d e r , (fagl.) opklækningsmaskine (med
varme) for kyllinger („kunstig moder").
LandbO.ni.247. 2) (jf. Kylling 2.2; 1. br.)

om person (især kvinde, moder), der er meget
(især : overdrevent) omhyggelig (ængstelig osv.)

for den, som menes at behøve omsorg. (Frede
Bojsen) var som en Kyllingemor til at

holde sammen paa sin Flok. EHenrichs.
MF.I.218. nu er du altfor bange en Kyl-
lingemor; de unge skal lære at staa paa

(>o egne Ben. Borregaard.VL.I.198. -pip? en.

(nu næppe br.) katarralsk lidelse i de for-

reste luftveje hos hønsefugle; pip. VSO.
-sors, en. (dagl.) nu næsten kun i flt, otn

(overflødige, unyttige) sorger ell. bekymringer
over bagateller (især hos kvinder). (Kalk.TI.

685). VSO. MO. Mau.II.328. denne lille
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Millionærpiges mange sraaa Kyllingesor-

ger. Leo/;.B..Vi 5. EHmrich8.MF.L21o. Krist.

Ordspr.179. -mteK, en. (dagl.).Moth.K418.
VSO, MO. kyllingesteg og jordbær

i
-tid,

en. (len tid paa aaret, da kyllinger udruges,

endnu er unge. Moth.KélS. VSO. MO. i

Kyllingetiden herskede der et om ikke
aabenlyst, saa dog meget aarvaagent Fjend-
skab (mellem katten og hønsene). Schand.IF.
306. -æip, et. (j/.Hønnikeæg^w.Hønnikej;
fiu dial.jdet første æg, som den unge Jiøne

lægger. Moth.KélS. VSO. Feilb.

M.ylve, en. se Kølv.
Kymi, en. se Kemi.
liymifi:, adj. ['kymi] (fra nt. kiim(e),

svagelig, syg, sløj, besværet, mnt. kume (som
adv.: næjipe, med besvær; jf. ty. kaumj;
haandv., jarg.) om person, arbejde olgn.i

ikke meget værd; sløj; daarlig. Dania.
111.54. „Du synes maaske, at vi har det
^lejfi"? Jeg for min Part synes, vi har
det snart saa „kymig", som vi kan faa det.

Cigarfabrikanten.l926.Nr.6.2. Meyer.^
Kymiker, Kymil^ns« en. se Ke-

miker. Icymislc, adj. se kemisk. Ky-
inist, en. se Kemist.
Kymmer, en. ["køm'ar] ("Kymr. EMøl-

ler.Oldmester og hansBog.(1909).37.41.48ofl.).
(ænyd. d. s.; dannet til (be)kymre (Bekym-
ring) som sideform til Kummer, jf. Bekym-
mer; nu kun hos sprogrensere, sj.) bekym-
ring; bekymmer. Moth.K388. VSO. („oh-
sol."). Hold din Mund sluttet og luk Synets
og Hørelsens Døre til; så længe du lever,

vil du da være uden Kymr. EMøller.Old-
mester og hans Bog. (1909).41. sa.Inderstyre.

(1914). Forord. 11. Icyiiire, v. ['kømra]
-ede, vbs. -ing (s. d.). (ænyd. d. s.; fra ty.

(sich) kiimmern ell. som puristisk omdan-
nelse af bekymre; næsten kun CP og især
hos sprogrensere) volde bekymring; be-
kymre. Det synes ikke at kymre den unge
Dame. BT.^ya923.4.sp.4. jf.: Mildt kym-
rende ryster han . . paa Hovedet ad de
andres Virksomhed. Gravl.DFS.99. || næsten
kun re/l. (\ kymres. FrNygaard. SS. 43):
føle bekymring; bekymre sig; især i nægtende
forb. m. præp. om. kymre sig om andens
åoent Moth.K388. Du har ingen Sinde
kymret Dig . . om mig. MHenckel.Væb-
nersholm.(1902).168. du vil være som en
nyfødt Kalv, der ikke kymrer sig om
sin Skæbne. EMøller. Oldmester og hansBog.
(1909).29. de kymrede sig ikke, om hun
var levende eller død. GSchutte.B.88. de
udødelige Værker, der er skrevne paa de
to classiske Sprog, kymrede han sig lidet
om. EBrand.(Pol.^^U1927.11.sp.4). kym-
ret, part. adj. ['kømraf] (sj.) bekymret.
Den gode Præst var mildt kymret for sit

Fædreland. Gravl.AB.230. Kymring,
en. [ikømreix] (sj.) flt.-er, vbs. til kymre;
bekymring. Moth. K388. Kunstneriske
Kymringer. NatTid.^U1926.Aft.l.sp.2.

K.yn, en. se Kin.
I.Kynde, en. ['køna] (glda. d. s., no.

dial. kynne, oldn. kynni, (særeaent, karak-
teristisk) forhold; besl. m. kund, kyndig osv.;

jf. n. kynde, Kynder; i bet. 2 foreligger
(det mulig besl.) ænyd. glda. kynde, sæd-
vane, natur, æda. kynni, slægtskab, sv. kynne,
sindelag, oldn. kynni, slægt, kyndi, art, slags

osv., der hører sammen med æda. kundær,
beslægtet, Køn osv.) 1) (sj.; nu vist kun ar-
kais. ell. hos sprogrensere) kundskab; ind-

10 sigt. *Med sandsigende Kynde begavet
af Føbos ApoUon. Bagges.NblD. 59. *Min
Schlegel! du, som med Pandekters Kynde
(o: indsigt i romersk ret)

\ Foreener Tan-
kens hiv. Bagges.III.141. MDL. *Den, som
elsker, har vel Kynne | til i Rosenbladets
Rille

I

just at se nyt linder og ny Ynde.
Rørd.VM.95. det (er) ret en Lyst at skiønne
(hans) Kynde og Visdom. ThitJens.AB.220.
Il f videnskab. Moth.K92. jf.: jeg tror at

20 oldsagernes kynde kan og bør trakteres
ligeså alvorlig og systematisk som de andre
videnskaber i vore tider trakteres. Cit.1791.

(ADJørg.GZ.133). 2) (jv.) natur; karak-
ter. MDL. jf.: *Kand skee det ey forholt
sig saa

|
Som Fruen kom for Øre | Thi

nogle har den Kynde paa
|
At de vil Folk

forføre. Schandrup. P3r. II. kynde, v.

[•køna] -ede ell. (sj.) -te (LBruun.SK.322.

jf. Moth.^K437). vbs.jf. II. Kynding. (ænyd.
30 glda. d. s., oldn. kynna, ty. kiinden ; besl. m.

kund, kyndig osv.; jf. I. Kynde, Kynder
jj

i rigsspr. nu dels fra ty. kiinden, dels (puri-
stisk) som omdannelse af forkynde; i rigs-

spr. sj., især poet.) gøre (noget) bekendt;
kundgøre; forkynde; varsle. Moth.K92.
*Skjæbnen ham har kyndet

|
En lys og

herlig Fremtid. Iw^.P.558. smst.40L *Dig
og dit Folk jeg kynder aaben Feide. smst,

381. *Lad mig kynde Jesu Lærel sa.RSE.
40 11.147. det, han kyndte mig . . var sandt.

LBruun.SK.322. jf. Feilb. § (jf. afkynde;
sdjy.) lyse for brudefolk. EHHagerup.51.
Feilb.

II t kynde an, forkynde; erklære

(jf. ankynde^. *man
I
Imod sin Vederpart

har kyndet Krigen 2in.Anti-Spectator.163.
III. Kynde, en. se Kønne.
Kyndelmisise, en. ['køn(a)l-, 'køn'(8)l-

imisa] (sj. Kyndels-. AarbFrborg. 1918.115.
— dial. Kiefnnemusse (ZakNiels.NT.17), Køn-

so dermos (Gravl.0en.l8). — ogs. (til dels ved
sammenblanding med Kermesse^ Kyr-(Moth.
K420), Kørmes(se), -misse (smst. MDL.
273. MHans.(SvendbAmt.l922.88). Feilb.

11.167. Kværnd.). (ænyd. glda. kyndelmisse,
-møsse, køndermesse, -møsse, kørmøs ofl.,

æda. kyndælmæssæ (Harp.Kr.94), sv. kyn-
delsmåssa (fsv. kyndil(s)mæssaj, no. kyn-
delsmess, oZÆw. kyndil(s)messa; dannet ^af
ænyd. kyndel, lys, fakkel, sv. dial., no. d. s.,

60 oldn. kyndill (jf. Kvandel^, og ænyd. glda.

æda. missæ, møssæ (se Messe^, som gen-
givelse af lat. missa candelarum, lysenes

messe (se Kandelaber^, jf. eng. candlemas,
ty. lichtmess || nu næsten kun dial. og for-
æld.) kirkelig fest, der i den katolske
kirke fejres 2. februar (som Maria ren-

65'
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aelsesfest, jf. Luc.2.22), ved hvilken lejlig-

hed de til kirkelig brug bestemte voks-
lys indvies under procession (jf. Grundtv.
SS.II.329); i tidligere tid alm. anvendt som
tidsbestemmelse (om vinterens midte): 2. fe-
bruar. Moth.KéW. Høy8g.S.285. naar Kyn-
delmisse er forbi, begynder man . . at

længes ud fra (vinteren). Goldschm.Hjl.1.
66. jeg bliver da kun de 50 til Kørmes.
MHans.(SvendbAmt.l922.88). ved Kyndel-
misse Marked, naar Grisen skulde anskaf-
ies.Pont.FJ.26. „hvor gammel er du egent-
lig nu, Knud?" „Jeg er 22 til Kønnemus-
se."" ZakNiels.NT.17. Daven etter Kynder-
moss. Gravl.0en.l8. Stor Auktion . . veder-
hæftige Købere kan vente Henstand med
Betalingen til Kyndelmisse 1921. Østsjæll.

Folkeblad.''Vil920.3.sp.2. Feilb. Thorsen.l2.

OrdbS.(Fyn,Sjælland,Møn,Falster). || i udtr.

for stor udstrækning i tid (ell. rum), kommer
mand til en Skrædders eller Skomagers
Bryllup, bliver mand . . sat ved Bord saa
langt som fra Kyndelmisse til Paaske,
sigtet fuld af kostbare Rætter. Holb.Bars.
1.2. *En Næse Don Fernando (o: medbej-
leren) faaer tilvisse, | Saa lang som fra

Sanct Hans til Kyndelmisse. I?ei6.PoefJ7.
344. vi (o : soldater, der graver) (maa) ikke
puste i Timevis og kaster endda Jorden
saa langt som herfra til Kyndelmisse.
MPont (GadsMag.1927. 343). \\ talem. Saa
længe Lærken hun sjunger før Kyndel-
misse, saa længe tier hun efter. Mau.5232.
Thiele. III. 2. CBernh. IV.182. HFRørd.
UnivH.III.7. SjællBond.l6.

\\ (jf. I. Knude
7j i /"orft. kyndelmisse knude To^s.sferew^

Kyndelmisseknude. Moth.K419. VSO.
MO. PBMøll.BL.116), som udtr. for strengt
vintervejr i tiden omkr. kyndelmisse ; mid-
vinter ell. vinterens kulmination. *0m Kyn-
delmisse Knude vi

|
Har meget hørt at

sige,
1
At hun den første Vinter i

|
Sin

Strænghed ei vil vige. Tychon.Vers. 325.
Den Aarets Tid, som benævnes med Kyn-
delmisse Knude fører gjerne Snee og Vin-
ter med sig.Begtr.Sjæll.1.85. Feilb.II.167f.
348. jf.MDL.287(u. Kny), sml: *Det er
hvidt herude:

| Kyndelmisse slaaer sin
Knude | Overmaade hvas og ha.ard. Blich.

(1920).XXI.98. i forsk, rimede talem. som:
Kyndelmisse Knude ryster sine Klude
(o: det sner). Mau.5231. kyndelmisse knude
er endnu ude, holder endnu herude (o: vin-
teren er endnu ikke forbi). Moth.E213. *Kyn-
delmisse Knude

| Holder derude
|
Med

sine hvide Stude. Thiele.III.2. Var det Røg-
vejr, Snestorm, omkring Kyndelmisse,
sagdes der: Kyndermesse Knude rystede
sine Pjalter derude. Halleby.178. Kværnd.
Kyndelmisse- dag;, en. {oldn. kyn-
dilsmessudagr; foræld., dial.) 2. februar.
Brefvet . . er dateret til Spremberg just

Kyndelmisse - Dag. Gram. (KSelskSkr. IV.
60). Om Solen skinner klar paa Kyndel-
missedag, saa følger megen Snee efter.

Thiele.III.2. Jørg.OF.131. Feilb.(u. kyndel-

messej. -feber, en. (sj.). den saakaldte
Kyndelmisse-Feber, der i Løbet af faa
Dage havde gjort Ende paa hans Liv.
Pont.FL.490. -knude, en. se u. Kyndel-
misse.
Kynder ell. Kyndere (Panum.253,

KliniskOrdbog.(1921J.132. Sal.UX.277), pi
r'køn8r(a)] {rimeligvis omdannet af (flt. af}
Kyng ved tilknytning til H. kynde

; jf. Kyn-
10 dinger; fagl.) falske (8.4) veer. Moth.K

92. Forbud, For-Veer, Kynder eller 'P\vik-

Yeer. BWichmand. Underviisning for Jorde-
mødre.(1755).28. Disse tydelige. Korte, ha-
stig kommende, trængende Smerter bleve
kaldte Kynderne eller de forudsigende
Veer. Saxtorph.F.17. Skjelderup.Anthr.il.
194. Panum.253.

I. Kyndig:, en. se Kynding.
n. liyndig, adj. ['køndi] (ænyd. glda.

20 d. s.; jf. SV. kunnig, oldn. kunnigr, bekendt,

trolddomskyndig ; af I. Kynde ell. (som sen.

oldn. kyndugr, listig) laant fra mnt. kun-
dich, kyndig, bekendt (ty kiindig, kyndig);
sml. kund; især CP, jf. dog Feilb.) I) som
har (indgaaende) kendskab til, kundskab om,
indsigt i noget (jf. bibel-, bjerg-, handels-^
kunst-, lov-, naturkyndig osv.); erfaren
(1.1-2); forfaren; velbevandret, (især m.
præp. i). Isaschars Børn . . vare kyndige

30 og forstandige paa Tiderne. lKrøn.12.32.
endnu langt meere forunderligt er det, at
hånd endda kand være det Latinske Sprog
saa temmelig kyndig (nu: kyndig i osr.J,

siden hånd dog hverken har lært det efter

Reglerne, ikke heller af at tale Latin. LTid.
1731.656. hvormeget større Vidtløftighed
der udfordres til at skrive om et Sprog
for alle Nationer end til at skrive derom
for een eneste, det lader jeg de Kyndige

40 og Skjønsomme selv eftertænke. Bøysg.S.
36. Tossen er kyndigere i sit eget Huus
end en Viis i 2inåTes.Biehl.DQ.IY.88. af
Retten udnævnte kyndige og uvillige
lÅdinå. Stampe. VI.114. (en kone paa et bil-

lede) med noget uformeligt Noget foran
sig, hvorved Kunstneren efter Kyndiges
Beretning havde tænkt sig en Strikke-
strømpe. Schand.TF.I.ll. Feilb. *Din Mund,
der kruser sig haansk og kyndig. Rimest^

50 Aftnerne.(1905).22.
\\
(nu sj.) m. præp. om.

VSO. Jeg selv var ogsaa kun lidet kyn-
dig om (byen). JLange.Breve.78. 2) (sj.) m.
pass. bet.: bekendt (ILl). Moth.K92. det
er ham kyndigt om Hjalmar og Od, at
faa kun gange dem nær. Grundtv.PS.1.455.
At giøre Noget kyndigt. TS'O. En kyndig
Sag. srwsf. O -hed, en. den egenskab at
være kyndig (1). Hvilke nu iblandt Eder
. . der have Kyndighed (1907: Myndig-

60 hedj, dem lader drage ned meå.ApG.
25.5. SorøSaml.L116. Eøysg.S.151. min>
store Kyndighed om de franske Marschal-
lers Titler og Værdigheder. Schack.l5. Frø«
kenen gav sig til, med en stille Kyndig-
hed, at udsøge Kødet. Bang.SG.39.

Kynding:, en. ['køneii] (sj. Kyndig.

I
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JacBircherod.R.58. Blich.(1833).VL72. if.

008. Kalk.II.660b^'). flL -er (P8.31.12(Chr.

VI). 2Kg,10.11. JFrii8.68. Grundtv.PS.V.
474. MO. H0lr.(Aarb.l892.S67)) elL -e (Job.

19.14. Luc.23.49. Eobin8on.I.49. Grundtv.
DV.IV.213. Blich.(1920).VII.76. VSO. MO.
Gjel.OL.157). {ænyd. d. s., no. dial. kunning,
oldn. kunninffi; besl. m. kund, I. Kynde osv.;

især bibl., arJcaia. ell. hos sprogrensere) \) be-

kendt (I); kending (II). Noomi havde en
Kynding af hendes Mands . . Slægt. Ruth.
2.1. en gammel Kynding ad hans Fader.
Grundtv^norre.III.9. han frygtede for at

løbe paa een eller anden Kynding fra gamle
Dage, der havde Krav paa meer end en
Hilsen i Forbigaaende. Gjel.GD.17. || især i

flt. (ofte i forb. som frænder ell. slægtninge
og kyndinge(r) olgn.): Mine Nærmeste have
forladt mig, og mine Kyndinge have glemt
mig.Job.19.14. ieg elsker at skrive til Slægt
og Kyndinge. JacBircherod. B. 58. mine
næste Kyndinger. Grundtv.(KbhSkild.1818.
8p.l683). Slægtninge og Kyndinge. -fi^ic^.

(1920).VII.76. saa lod han byde til Bryllup
alle Byens Folk og alle Kyndige fra det
hele Herred. SvGrundtv.FÆ.II.27. OMøll.
GK.89.

II
ordspr. (foræld.): Fattig Mand har

faa Kyndinger. ilfaw.^O^^. 2) (vel ved til-

knytning til kyndig 1; sj., nu næppe br.) i

forb. m. gen.: person, som er kyndig (1) i

noget. JBaden.LatL.II.155. Historiens Kyn-
dinger veed, at det gik hidtil med Reli-
gions-Frihed som med gode Raad, hvoraf
man altid har nok, naar man ingen be-
høver, men som ellers sædvanlig ere
dyre. Grundtv. TIdv.Y.46. jf.: *kun levende
kan dø,

|
Og Glædens Kyndinger kun lide.

8a.PS.V.474.

t Kyndinger, pi. (rimeligvis omdan-
net af (flt. af) Kyng ved tilknytning til II.

kynde; jf. Kynder) d. s. s.Kynder. CJBer-
ger. Spørsmaale overMennesketsFødsel.(l 766).
41. Buchhave.!.13.
Kyndin^s-ed, en. {dannet til Kyn-

ding 1 efter Kønsed; ,jf. ogs.f kynding, slægt
(Moth.K93), glda. æda. kynning

f
kunnung,

kunningæ, slægt (DGL.II.183), no. dial.

kynning, slægtning; sj.) ed, aflagt af ken-
dinge, venner, det tillodes ham dog ikke
at frie sig, enten med sin egen eller Kyn-
dings-Eed. Grundtv.Saxo.II.322.
Kyng:, en. (\ Kynge. Moth.K420. jf.

VSO.). {sv. dial. kyng, sygdomsanfald, fød-
selsve, (haard) tørn olgn., no. kyng, noget i

stød ell. ryk optrædende, byge; besl. m.'King\
i/". Kynder; nu kun dial.) sygdomsanfald;
periodevis optrædende smerte; fød-
selsve. Moth.K420. VSO. ifO.(„Nu foræl-
det."). OrdbS.(Møn). jf.: det kom i kynge-
tal (o: stødvis, i anfald), smst.

Kyniker, en. ['ky-ni^rar] (tidligere ogs.
Cjrniker ["sy-'ni^ar] Oehl.Er.IV.64. JBaden.
FrO. — (nu næppe br.) m. lat. form Cynicus.
PAHeib.E.152. Tauber.Dagb.llO). flt. -e. {af
lat. cynicus, gr. kynikås, egl. adj., se kynisk)
\) (hist, filos.) tilhænger af en græsk fi-

fe'

losofisk retning (den kyniske skole), som
udgik fra filosoffen Antisthenes, der efter

Sokrates' død samlede disciple om sig i gym-
nasiet Kynosarges, og hvis lære betonede en
asketisk moral. JBaden.FrO. Kynikeren Dio-
enes, hvis Liv i Tønden er blevet (be-

endt). Frisch.EK.1.327. 2) CO <i/ kynisk 2:

person medkynisk livsopfattelse, ky-
niske meninger ell. (nu mindre br.) med

10 kynisk fremtræden og ydre (uordent-
ligt, smudsigt ydre olgn.). PAHeib.E.152.
Rahbek var en Cyniker; til sin Kone kiøbte
han smukke Klæder og forærede hende
ofte Stads; men selv gik han i en grov,
mørkeblaa Frakke. Oehl.Er.I V.64. Han talte

om Synden med Kynikerens Uforfærdet-
hed. ThøgLars.Kværnen.(1915).32. De er en
Kyniker. De skal altid slaa koldt Vand i

Blodet. JMagnus.HF.74. kynisk, adj.

20 [iky'nis^] (tidligere ogs. cytiisk ['sy'nisflj

JBaden.FrO. ClPet.0.108. Brandes.XIIl.
526. jf. ogs. u. bet. 2). {af lat. cynicus, gr. ky-
nikos, egl.: hundsk, hundeagtig (af gr. kyon,
se Hundj; jf. Kyniker, Kynisme) 1) (hist.,

filos.) som adj. til Kyniker 1. JBaden.FrO.
(den) kyniske Sko\e.SaVXV.96. 2) (især o;
om person(s optræden, tankegang osv.): kras
realistisk; raa; uanstændig; smudsig;
hensynsløs (over for andres følelser for

30 det sømmelige, ophøjede olgn.). (Pusjkins)
Levemaade var i visse Henseender ikke
fri for noget symsk.PLMøll.(Brage ogldun.
I.(1839).241). Aarestrup . . tager sig med
sin begjærlige Sandselighed . . i Sammen-
ligning med (Bødtcher) næsten cynisk
(Brandes.1.539: skamløsj ud. Brandes.DB.
111. *jeg mistede Emma.

|
Alverden yn-

kede mig. Jeg tror jeg saarede mange
|

ved den kyniske Lethed, hvormed jeg
40 trøstede mig. JVJens.Di.56. Det er let nok

i ensomhed at tænke kynisk om kvinder.
Hjortø. GU.50. H.^nis(nie, en. [ky'nisma]
(tidligere ogs. Cynisme [sy'nisma] Meyer.^
(1878).188. Brandes.VIII.413.— (nu næppe
br.) m. lat. form Cynismus (Cynicismus).
JBaden.FrO.II.35. Meyer.^131). flt. (i bet. 2)
-r. (jf. eng. cyni(ci)sm, ty. zynismus; af sen.

lat. cynismus, gr. kynismes; til kynisk)

1) (filos.) den kyniske (1) filosofis lære
50 og aandsretning. JBaden.FrO. Aller.III.

439. 2) O kynisk (2) handlemaade, op-
træden, ytring olgn. JBaden.FrO.II.35,
Cynisme er Grundstemningen i hine Ud-
talelser. Brandes.VIII. 413. en Goethesk
Mefistofeles, som siger Cynismer. smst.504.

Hans Smil skiftede fra Kynisme til Bifald.
ORung.P.347.
K.ynne, en. se I.Kynde og Kønne.
I. Kype, en ['kyba] (tidligere ogs. skrevet

60 Kyppe. PhysBibl.IV.90. MR.1836.6. BOlsen.
Farvebog. (1858). 7. — nu kun dial. Kippe.
Moth.K107. LTid.1759.5. VSO. jf.Feilb.— sj. Kyp. jf. Gæringskyp (Larsen.) samt
Feilb.). flt.-r, {ligesom sv. Kyp fra ty. kiipef
der igen stammer fra nt. kiipe, kupe (kipe),

balje, tønde (hty. kufe, kar); se Kube; jf.
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II. kype, II. Kyppe; formen Kippe svarer

muligvis til sv. diat. kippe, trækar osv., hvor-

om se t*. Kipe; jf. Kyper; fagl, især farv.)

1) støn-e metalkedel ell. -kar, især til

farvebad (jf. Indigokype 1 ofl.). Moth.
K420. VSO. MO. AThomsen.TekmskChemi.
(1883).615. om garveres kar: en Kyppe
eller en Kjedel . . der havde 22 Tommer
Dybde og 30 Tommer i Gjennemsnit.PAys
Bibl.IV.90. 2) farvebad, især blaat far-
vebad C//". Blaakype, Indigokype 2^. Naar
Kippen er tyk og grumset, kan man hielpe
paa den med nogle Draaber af flydende
Viinsteensalt. LTid.1759.5. Tøiet renses
godt og skylles godt derefter, indblaaes
godt lys-lyseblaa paa Kyp-pQn.BOlsen.Far-
veboa.(1858).7. Den egentlige Udfarvning
af dfet bejtsede Tøj sker i en Opløsning
eller Infusion af Farvestoffer, der kaldes
Farvebadet, Badet eller Kypen. OpfB.^VL
516. OpfB.^III.382. kold kype, se II.

kold 1.8 (jf. Koldkype j. || hertil Kype-blaat
(o: blaakype. OpfB.^YI.518), -farvning
(VareL.^336), -klo (hage, hvormed vadmelet
haandteres i farvebadet. Den gl.By.1927.4?).

II. kype, V. -ede. {fra fris. (nt); jf. fris.

kupen, binde fade, omslutte med, indpakke i,

sættepaa fade(sml.'kypTe); a/'n^.kiipe, balje,

tønde; se I. Kype; sj.) sætte staver olgn.

sammen til et fad (1.2); binde fade.
man (søger) at bevare (sukkerformene) ved
en Beklædning af „Sløv", d. e. Træspaaner,
der tilskjæres som Staver . . Fig. . . viser
en saaledes „kypet" Form. Wilkens.Runkel'
roer.Nr.l.(1836).163.

Kyper, en. ['kybar; sjældnere 'ky-ftar

(Jf.
SvGrundtv. (Filologmødet. 1876. 116))]

(tidligere ogs. skrevet Kypper. Reskr.^^kl735,— t (m. no. form) Kip(p)er. Langebek.Lex.
K129C. KSelskSkr.X.203. jf. VSO. samt
Skibs Kiper. Rdding.46). flt. -e. {jf. sv. ky-
pare, vinkyper, sv. dial. kipare, bødker, no.
dial. kiper, bødker; i bet. 1 fra nt. kiiper
(kiper), bødker; i bet.2 fra (det herfra laante)
hty. kiiper, svarende til egl. hty. kiifer, bød-
ker, vinkyper; af nt. kiipe, tønde; se 1.

Kype) t) t bødker. Kypperne bør være
ansvarlige for rigtige Tønder . . og andre
Fustager. Eesfer.^/ei 755. Reiser.IV.342. jf.:
Saadan Lever kand . . være saa tyk, som
en Kippertønde. KSelskrSkr.X. 203. 2)
(især fagl.) den mand, der i en vinforretning
forestaar vinens behandling (klaring, lagring,

forskæring, aftapning osv.) ; vinkyper; ogs.:

vintappersvend; kældermester; opvar-
ter i en vinstue. Kyper . . En Svend hos
Viinhandlere , som er Tøndebinder eller

Bødker, og tillige veed at omgaaes med
Vine. VSO. MO. Rich.II.299. *Kyper, sæt
mig Vinen frem paa Bordet. DracAm. Z77.
60. sa.SB.145. CEiv.H.55. Saa gav han en
Kyper (o: i Drejers klub) en hastig Ordre
og satte signeå.SvLa.AB.158. Jeg puffede
ham ind ad Døren til Bodegaen og bad
Kyperen om en halv Flaske svær, mørk
Fortvin. Bønnelycke.NU.119. \\ overf. *Altid

var Heiberg en behændig Kyper,
| der

blanded Dr^ken til et Folks Behag. Rich.
III.249. *Hver Skjald er Kyper i sin egen
Kælder. Drachm.DJ.I.81.

I. Kyppe, en. se I. Kype.
II. Kyppe, en. flt. -r. {vel sa. ord som

I. Kype, jf. ogs. ty. dial. kuppe, høstak (se

Kuppe^; sj.) lille høstak, (i Frankrig)
brugte de samme Manerer som hos os,

10 med at sætte Høet sammen i store Stakke
paa Marken, derimod i Belgien og Tydsk-
land . . var Høet samlet paa Holstens Maade
i smaa Kypper.Blesberg.Optegnelser.(1867).
19.

Kypper, en. se Kyper.
kypre, v. -ede. {sv. kypra, forskære

vin; jf. /y. kiifern samt no. dial. kipra, lave

tønder; af Kyper; si., nu næppe br) be-
handle vinen saaledes, som det er en

2Xi kypers gerning, kypre Yinen. Hallager.
128. Meyer.
Kyra(d)fii, et ell. (nu sj.) en (ISam.

17.5.38(Chr.VI). vAph.(1759). Ing.EM.III,
112. JBaden.FrO. VSO. MO. Etlar.DV.207.
SaUX.903). [ky'rBs] tidligere ogs. m. hoved-
trykpaa 1. stavelse, jf.Aarestr.SS.II.174. (tid-

ligere ogs. Kyrras, en. VSO. — f Kyrits (-ds).

lSam.l7.5(Chr.VI). Borrebye.TF.532. Rei-
ser.III.186. — t Cu(i)ras, Ku(i)ras. LTid.

30 1724.11. MilConv.I.735.1V.402). flt. kyrad-
ser, kyrasser. {ænyd. kyrids, køri(t)s ofl., en
og et; ligesom sv. xyrass ('\ kyris ofl.) til dels

gennem ty. kiirass (•\ kiirisz ofl.) fra fr.

cuirasse, aflat.adj.cor\2icexis, af læder, til

lat. corium, læder, fr. cuir; ^, nu især for-
æld) beklædning af metal (tidligere: læder)
til beskyttelse i kamp ell. fægtning, dækkende
overkroppen (med to sammenspændte brynje-

plader: dobbeltkyras) ell. blot brystet (enkelt-

40 kyras; jf. SaVXV.97), tidligere ogs. hele le-

gemet, især anvendt af (det svære) rytteri

(jf.Kyrsiåsér), men i de fleste lande afskaffet^

i Danmark nu (efter 1866) kun brugt til

parade samt ved bajonetfægtning; (bryst)-
harni sk. hånd var ført i en skiltkyrits

(1871: Skælbryniej; og kyritsens (1871:
Bryniens) vægt var fem tusinde sekel
kasLher.lSam.l7.5(Chr.VI). Ridderne vare
alle med forgyldte Harnisker og Kiirasser.

50 Slange.ChrIV.785. (Odense bys) Vaaben .

.

er en Konge udi fulde Kyridtz, med en
Fahne i den høyre B.SLSinå.Borrebye.TF.532.
disse Ciirasser bestaaer . . af Bryst- og
Rygplade med Læderremme og indvendig
Beklædning. MR.1828.275. *Hun saae i

Slottets Gjenskin
|
En Hjelm, et Kyrads

funkle. Aarestr.SS.II.174. *det var Nat paa
den berømte Valplads: | Den franske Ky-
radseer laae med Kyradset,

I
Husaren fra

60 Berlin i Broaerie.Bagger.il. 439. Etlar,

DV.207(se u. gnave 2.2;. Sal.'XV.97. || overf.

*En Kittel i Pjalter, Begejstrings Kyrads.
Drachm.UD.il. Et Kyras af Skepsis og
Ligegyldighed, næsten af Haardhed dæk-
ker over hans Følelser. Riget.Vil912. 6.sp.5.

Kyra(<l)8-dyr, et. (zool.) underfamilie
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af bæltedyrene; hæltemus (Chlamydqpho-
rmæ). Lutken.Dyr.' 93. SaUXV.97. Ky-
radsér ell. KyraHsér, en. [kyra'se^r]

(nu næpjic br. Kyradserer. Ilolb.DH..I.27h.

jf. VSO. MO. — t Culrasser. Slange.Chr
IV.895. MR.1772.122. Viborg.HY.165. —
t Curasier. Pflug.DP.925). best. f. -seren;

jlit -serer ell. f d. s. (Pflug.DP.925. Slange.
ChrIV.530). {ænyd. kyrritser(er), kørrisser

ofl.; til dels gennem ty. kurassier (f kiiras-

sirer, kiirrisirer, kiirisser) fra fr. cuirassier;

a/" /*r. cuirasse, se Kyra(d)s) ^, nu næsten
kun m. h. t. ældre tiders forhold: en til det
svære rytteri hørende rytter, der til

felt- ell. paradebrug var udrustet med ky-
rads; efter afskaffelsen af kyradset (som
feltudrustning) ogs. (m. h. t. udenlandske for-
hold) i alm. om rytter, der hører til det svære
rytteri (jf.SaUXy.97f.). Moth.K457. Paa
hver Jagt var (paa Liflandstoget 1219) for-

uden Roers Karlene . . en Kyraserer og
en Skytte. Holb.DH.1.278. Hallager.47. Mtl
Conv.IV.403. SaUXV.97. \\ hertil bl.a.Ky
radsér-hest, -officer, -regiment.

Kyrbis, en (jf. vAph.Nath.II.418).
(Kyrblts. Huusm.(1793).60. Kurbis. vAph.
Nath. 11.418). ftt.'tr (HaveD.(1762).87j.
{fra ty. kiirbis (f kurbis), der stammer fra
plantens lat. navn cucurbita (jf. mnt. kor-
vese, ænyd. glda. (græs-)kar(ve), se u. Græs-
karj; jf. Flaskekyrbis; nu næppe br., jf.
do^' Kyrb iskerne, om græskarfrø, Semen
cucurbiiæ (FolkLægem.IlI.64)) d. s. s. Græs-
kar (1 og 2). Jørlin. Flora Macelli Hortensis.
(overs.l 786).34. Huusm.(l 793).60.
Kyrids, en ell. et. se Kyra(d)s.
kyriøs, adj. se kuriøs.
K-yrmisse, en. se Kermesse og Kyn-

delmisse.
JELyrras, en. se Kyra(d)s.
Ryrs, en. se I. Kys.
I. Mys, en. [ky?s] fKøs. Viborg.Pl(1793).

22. CGRafn.Flora.I.518. Hornemann.OP.^
1.73. VS0.III.K114. Mundheld om Land-
væsen. (1840). 63. „langt ø". MO. L 1212.
JTusch.10.55. OrdbS.(Fyn, Ærø, Lyø).— m.
no.form (jfVS0.III.K128) Kius. Viborg.
Pl.(1793).171. Hornemann.OP.U.877.— (sj.)

Kyrs.Aakj.FB.131.—Kyvs. Hornemann. O'P.^
L877. Feilb. jf. u. Engkysj. flt. d. s. ell. -er
(Feilb.). (ænya.køsjf. sv. ciiaZ.kjosa, no. dial.
kjosa, kjøsa, Agrostis spica venti ell. Agrostis
canina; vistnok egl.: noget grenet ell. kruset
(jf.LKyse); nu dial.) 1) ^ dels om (lang-
stakket) hvene. Agrostis spica venti L.,
dels om (blaa) kornblomst, Centaurea cya-
nus L. (jf ogs. Engkys;. JTusch.10.55.280.
29P. Feilb. jf.: hun (peger) paa en ussel
Tue, den er ikke engang grøn . . for der
staar bare noget knækket Køesgræs og
vifter for Yinåen.Bregend.AS.ei. han dæk-
kede (hulen) med et Tag af Ris og Vidjer
og lange KøesstrsL^. sa.(Til8k.l927.I.90).

II
(nu næppe br.) om kiddike, Raphanus

raphanistrum L. Moth.K457. VS0.III.K114.
jf.JTu8ch.l96.

II
(dial.) om top af gule-

rod ell.kartoffel. OrdbS.(Ærø). 2) (dial.)

om nøddehase. OrdbS.(Lyø). \\ affald
ved mostpresning (afpressede ribs- og stik-

kelsbærskaller) olgn. OrdbS.(Fyn). || blan-
det masse af (aftærsket) kløverfrø og
avner (før frøet er renset fra). OrdbS.(Fyn).

II. Kys, en. [ky-'s] (til II. kyse (3); jf.
III. Kys; nu kun dial^ forskrækkelse;
skræk, der kom ham en k^fi pk.Moth.

10 K422. VSO. ett (o: ikke) een eeneste skal
A sætte Kys i mere. Vejrup.KM.213. Feilb.

III. Kys, et. [ky?s] {til II. kyse (8); jf.
II. Kys; nu næppe br.) noget, som frem-
kalder skræk; skræmsel. Moth.K422,
Han er et Kys i sit Huus. VSO.

IV. Kys, et ell. (nu kun dial.) en (Pflug.
DP. 913. Holb. HP. 1. 6. sa. Skiemt.)(5 f.

Brors. 4. Dania. IV. 242 (Fyn). Esp. 167.
OrdbS.(Sjæll.,(08t-)Fyn). jf. Thorsen. 67.

20 Feilb.). [køs] k^s. Høysg.AG.34. (tidligere

ogs. Kløs. LTid.1748.828. Kis. Holb.HP.
1.6. jf. Feilb.). flt. d. s. ell. (nu ikke i alm.
spr.) -se (Clitau.PT.23. Prahl.BJ.19. Bag-
ges. IV. 24. Oehl. Saml. Digte. I. (1823). 139.
Blich.(1920).IX.160. Heib.Poet.I.408. Gylb.
VII.211. Winth.1.39. Gjel.Br.83. Friis-Møll.
S.40. jf. VSO. samt Esp.§122,l,a). {ænyd.
kus, kys, køs, en ell. et, glda. d.s., sv.

kyss (fsv. kuss, koss, m.), no. kyss (en og
30 et), oldn. koss, m., eng. kiss (oeng. coss^,

ty. kuss; omdannet efter kysse, se TJnivBl.

1.15; vistnok egl. lydord (jf. Nysj)
1) udtryk for ærbødighed, venskab

ell. (især) kærlighed, elskov olgn., be-

staaende i, at man med munden berører
noget, som man føler ærbødighed osv. for,

især en anden persons mund, ogs. kind,
pande, ha and (jf. Haandkys^, fod (jf.
Fodkysj olgn. (især i forb. som give, faa

40 et kys olgn., ogs. (især Cp; stjæle, røve et
tys, trykke et kys paa ens mund osv.,

dække ens kinder med kys olgn.). Hånd
kysse mig med sin munds kys (1871 : med
Kys af sin mjiJiå)\Højs.l.2(Chr.VI). Ju-
das, forraader du Menneskens Søn med
et Kys? Luc.22.48 (jf. Judaskys;. Hilser
hverandre med et helligt Kys. Rom.16.16

(jf. Fredskys;. *dermed vor Jacob tager
|

Et Kys paa hendes lA\xn&. Helt. Poet. 36.
50 jeg (maa) mafoi have en Kis. Holb.HP.

1.6. *Saa snart han borte var, fik Fikke
nogle Kys,

|
Af Celadon. Prahl.BJ.40. Ag-

telsens hellige Kysse. Blich.(1833).Swppl.
38. (hun) bedækkede hans smaa Hænder
med sine Kysse. Gylb.XII.77. *paa hans
Øine, Kind og Mund

|
Hun trykker søde

Kysse.Winth.III.213. *Af Kukkeren jeg
vide faaer,

|
Hvor mange Kys og Leve-

aar,
|
KukkuklHCAnd.X.295. Til et fuld-

60 stændigt Kys fordres, at det er en Pige
og en Mand, der ere de Handlende. Kierk.
1.383. *Kysse vil jeg Kys paa Kys. Aare-
str.SS.V.337. *Et Kys engang er blevet
Grændsen,

I som skilte For- og Fremtid
2iå. Ploug.1.309. *Hvad er hundrede Kys
af ét Par Læber

|
mod at kysse hundrede
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Tiger? SophClauss.N. 66. *de (o: majnæt-
terne) aanded som Jomfruers Bryst,

| naar
Kyssenes Uvejr er nær. HAhlmann. UL.75.

Kysset og dets Historie. KNyrop.(bogtUel.
1897). jf.: Digteren var ikke død — de
Læber, som daglig aabnede sig for at

modtage det hellige Blod, mindedes end-
nu Musens Kys. Jør^.0i^.i5. *under Vaar-
nattens dæmrende Lys | stjal den (o:

maanen) fra Rosen et brændende Kys. lo

DanmarlcsMelodihog.lv. (1921). 274. \\ om
fingerkys (slængkys; jf. ogs. Kastekysj. Hen-
rich . .kaster et Kys til hende til Afskeed.
Holb.HP.1.6. (han) kastede . . flere Kys
til Ruåerae.Gylh.IX.189. Kierk.VI. 204.

II
uegl. Typerne trykkede deres sorte Kys

paa det hvide Papir. Muusm.FP. 91. jf.
kysse glasset u. kysse 2.3: *Derpaa han
Flasken gav tre, fire søde Kysse,

| Du,
sagde han, du kand den vrede Mave 20

tysse. Prahl.BJ.19. || i særlige forb. kys og
klap, se IL Klap 2.3. kys i krogene, se

I. Krog 4.2.
II
ordspr. og talem. Børn lokkes

ved Kage, Karlfolk ved Kys, og Qvinder
ved favre Orå.Winth.IX.292. Kys kommer
hvor god Villie er. PalMJL.I.286(jf. Mau.
5238). et kys med gevalt er som et
æg uden salt. Mau.5240. Krist.Ordspr.
180. D&H. EdgHøyer.SÆ.79.

2) (jf. Konditorkys, Negerkys; især bag.) »)

om forsk, slags søde smaakager (afpisket
æggeblomme ell. æggehvide). OrdbS. om smaa
vandbakkelser, fyldte med vanille-kræm og
dyppede i chokolade-glasur: FrkJ.Kogeb.304.
Kys-bær, et. se Kirsebær.
L HLyse, en. ['kysa] flt. -r. {jf. no. køysa,

kvindehue; vistnok egl.: noget spidst udlø-

bende, noget ombøjet; jf. sv. dial. kjus, hjørne

af sæk, no. kjos, smal vig ell. bugt, sv. kjusa,
snæver dal, oldn. kjoss, fx. i ssg. ermar- 40

kjoss, vidt ærme til at gemme nopet i; jf. I.

Kys) en især i tidligere tid (navnlig hos land-
almuen) anvendt hovedbeklædning for
kvinder (og børn), som en stor (sort) hætte

(ofte af foret, vatteret stof), der gaar ned
over ørene og bindes med hagebaand
(især til vinterbrug); kysehat. Moth.K422.
*hun en broget Kyse hsir. LTid.1754.259.
en Pakke Tøi . . som hun kunde giøre
Huer og Kyser til Bønderkonerne af. Ew. 50

(1914)111.270. Hun sætter en lille Kyse
paa hende, og binder hende den under
Hagen. Oehl.D.32. Blich.(1920).YII.37.(en)
Betlerqvinde . . med en sort Kyse dybt
ned over Øinene. Ing.VS.II.141. *min uer-
farne Sjæl

I
Mangen Skjønhed under Ky-

sen
I
Kikked ved en Lygtepæl. Aares^r.

SS.IV.39. Paa Hovedet havde hun en
hvid og rød, strikket Kyse, der sluttede
nydelig om Ansigtet. Goldschm. VII. 65. 60

Pont.LP.VII.144. Halleby.89. Folkedragter.

155.161f. Feilb. Thorsen. Esp.167. OrdbS.
(Sjæll, Fyn, Falster), jf.: *De Gutter stan-
de ved Ledet og fryse | Alt i den pal-
tuge B ondekys e. OeRfl'F.8L*Ung Hroar
tabte sin Gedekyse. smsf.S^. ||om helgo-

lænder (2) (flagrehat). •To Høstpiger
standser ved Hegnet

| og smiler i krid-
hvide Kyser. KWiinstedt.MinHave.(1922).
48. jf. kysepapir. Feilb. Kjuspapir. Folke-
dragter.172.

II. kyse, V. ['kysa] (dialknstj kyvse.
MDL.272. UnivBl.L393. Dania. 1X.41.
Feilb. jf. præs. kivs, part. kyvst ndf.). præs.

-er f'ky-'sar] (Høysg.AG.92) ell. (arkais. (sj.)

og dial) kivs (C'Bernh.III.39. Feilb.); præt.
køs [kø-'s] (Høysg.AG.92) ell. (i atm. spr.

nu oftere) -te (ChrFlensb.DM.I.144. Bag-
ges.I.182. VSO. Schand.F.479. Saaby.'') ell.

(nu 1. br.) -ede (MallSgH.12. MO. Drachm.
STL.130. sa.PV.27. Bogan.I.107. jf.:lmpf.
kjøs er foræld. Alm. kysede, ogsaa kyste,
den sidste Form egentlig i Talespr. Le-
vin.); part. -t [ky-sd] Høysg.AG.92 (NvHa-
ven.Orth.99. VSO. Winth.X..339. GRode.
FU.77. Saaby.' Feilb. UnivBl.L393.jf dial.

kyvst. smst. Dania.IX.41. Feilb. Fleuron.
K0.182) til. (nu ikke i rigsspr.) -et (Falst.

Ovid.129. NvHaven.0rth.99. VSO. Aarestr.
SS.II.203. Lehm.IV.189. som adj. i fk. kys-
(s)en. vAph.(1759). Feilb.II.351) ell. (nu
kun dial.) køset (Gravl.0en.24. sa.S.17.

UnivBl.1.393. især som adj. køs(s)eii. Thiele.

III.79. Feilb.II.350.353), koset, kos(s)en
(Thorsen. 92. Kværnd. Brenderup. §189,5.
Feilb.) ell. (nu næppe br.) kussen (Moth.
K422). {ænyd. glda. kyse, kywse, kiuse,
forhekse, skræmme, sv. tjusa, bedaare (fsv.

kiusa, forhekse, ogs. vælge; sv. dial. forkjust,

forhekset, fortryllet, forskrækket), oZfZw. kjosa,

vælge, udvælge sig, tage (noget) bort, paa-
virke ved trolddom, got. kiusan, vælge, ty.

kiesen, udvælge prøvende (oht. kiosan, prøve,

smage, mwtkesen, keisen, vælge ;jf.l.ke\se),
eng. choose (oeng. ceosanj; sideform til got.

kausjan, prøve, smage (jf. fr. laaneord choi-
sir^; besl. m. IV. kaare. Koster osv.; sml. I.

kuske
II af bet. „vælge", „udvælge sig" ud-

vikledes dels bet. „tage bort", dels bet. „vælge
som genstand for trolddom", „forhekse", hvor-

af igen „skræmme" osv.)

1) (dial.) i forb. kyse kulden af (drik-

ke)vand olgn., tage kulden af det, gøre det

kuldslaaet, temperere det (ved at iblande

varmt vand ell. sætte det til varme). Du
kan lige kyse Kulden af Vandet før du
giver Koen ået. OrdbS. (Fyn). \\ kyse
(drikke)vand, øl olgn., d. s. i Fyen (siges)

:

at kyse 01, Melk, eller andre Drikkevare.
MDL.

II perf. part. brugt som adj.: kuld-

slaaet. Vandet skal være kossent før du
giver Hesten det. OrdbS.(Fyn).

2) (nu ikke i rigsspr.) paavirke ved trold-

dom; forhekse (1); fortrylle (1); for-
gøre (3). *Kjøs hun sønder hans gode
Sværd,

|
Det brast i femten Stykker. 46ra/i

NyerRahb.1.23. Er det ka'ske Løgn, at du
har været paa Gaarden og kyst min Kone?
AndNx. DM.68. „Der er lyst og kyst I«

mumlede hun og gjorde manende Bevæ-
gelser hen over den Unges Skød. smsf.65.

3) (med ell. uden hensigt) indgyde ell. især

I
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(pludselig) indjage en (stærk) skræk, ofte

med forestilling om ledsagende uhyggefølelse,

rædsel over for noget pludseligt, uventet frem-
trædende, hvis beskaffenhed vedk. ikke faar
Ud til at gøre sig klar, ell. over for noget

formentlig overnaturligt, ulykkehringende

;

skræmme; gøre ræd; sætte skræk i; tU

ogs.: indgyde frygt; gøre bange. 3.1) i

al alm. *åen meeste Deel fo: afmine venner)
blev kyest for mine Farer,

|
Endeel og saae

paa skrømt min Adfærd bange and. Falst.

Ovid.129. *Den stolte Jette-Slægt — Hvis
blotte Syn kan skræmme — | Hvis vilde
fnysende kan kyse Guders Thor.Ew.(1914).
Y.IO. han trættedes ei ved Hindringer;
han kysedes ei af Farer. Mall.SgH.12. *Han
tog . .

I
Det allerstørste Vangeled, | Og

slog med det engang en Tyv,
| Og kyste

hele sMge syv.Bagge8.Ungd.I.182. *En stak-

kels Munk . .
I
Bør ikke kyse Abel (o: ind-

gyde A. frygt) paa h^ns Borg. Oehl.EA.260.
en Hare (sprang) op, som kiøs Hesten.
Grundtv.Saxo.11.335. Hun gav et Skrig,
da han pludselig stod for hende. „Hvor
du køs migl" udbrød hun. PThist.P.31.
•Svenske Børn ham (o: Tordenskjold) holdt
for Trold, | De blev kyst med Torden-
skjold. GRode.FU.77. hun gør ham saa for-

skrækket, at det giver et Sæt i ham. „Aah,
køs jeg dig, du søde lille Stump." ZafeiVieZs.

Ki.48. Goavten, Knyd, du havde ligot nær
køsed mæl Gravl.S.17. Vi maa itte skrække
hende (o: en ko) mere . . hun ka' let bli'

^y^st\Fleuron.K0.182.
\\
(ikke) lade sig

kyse, (ikke) lade sig skræmme; (ikke) have
let ved at blive bange, meener I at jeg lader
mig kyse af skrammererede Klæder. Holb.
11J.III.6. KomGrønneg.11.212. Brors.265.
hvo der lod sig kyse, var en — Landsfor-
ræder. ieAm. 71. ^89. smst.IV.228.

||
(nu

næppe br.) præs. part. brugt som adj. : skræk-
indjagende; forfærdelig; uhyggelig (jf. kyse-
lig). Vinterens kysende Syn fulgte . . paa
Foraarets Yndigheder. vAph. Nath.VI. 35.
FrSneed. 1.138. ulægelige eller kysende
Sygåomme. Plan^/il799.§53. 3.2) (m. over-
gang til bet. 3a) ved en pludselig bevæ-
gelse (med haanden) søge at skræmme
og bortjage (dyr).*omsonst h.'dnmeåHsen-
derne køs dem (o: nogle gribbe). Wilst.Od.
XI.V.579. *som man kyser Fluen med sin
Haand,

|
han havde jaget bort hvert flyg-

tigt Minåe. Schand.UD.161. især m.præp.
ad ell. efter: Han kysede med Harmoni-
kaen ad YiMnåen.Drachm.STL.130. nogle
Sømænd kysede ad Fuglen og den fløi

bort. Bogan. 1.107. Fleuron.VJ.169. Feilb.
OrdbS.(sjæll.). 3.3) m. nærmere angivelse af
den aandeligé (psykiske) indvirkning.

|| i

udtr. kyse livet af, skræmme paa en vold-
som maade, saa at vedk. (næsten) dør af
skræk, af fruen-timmeret (siges undertiden :)
han hafde nær kysset (o: kyyset) livet af
mig. NvHaven.Orth.99. (riset) kiøs Livet
af Mødrene, og udpidskede det af Børnene.
Grundtv.Udv.V.398. *De fletted af Siv et

Baand til ham (o: en hund),
\
At ikke den

gale Krabat
|
Skulde kyse Livet af flere

Sim.Winth.IV.99. Feilb. \\ kyse hen,
(jf. n. hen 2.2; dial.) skræmme fra vid og
sans. Det saa ud som en Hund, blev hun
ved, men den havde Øjne som et Menne-
ske — En er bleven saa rent kyst hen.
Søiberg.L.ll.

\\ (jf. bet. 3.4; nu 1. br. i alm.
spr.) m. præp. fra ell. til og angivelse af,

10 hvad man ved den skræmmende paavirkning
afholdes fra ell. drives til at gøre. Han var
paa ingen Maade enten at overtale, eller

at kyse til Oyergiyelse.Mall.Sgn.182. Be-
sværlighederne, de allerede havde ud-
staaet, kysede dem ikke fra at vove et

nyt Forsøg, smst. 643. De (behøver ikke)

at trues eller kyses til denne sande
Kierligheds Gierning. Rahb.Til8k.1797.525.
Grundtv.PS.III.402. Ridder Rød.. skyndte

20 sig . . at kyse Prinsessen til at love, hun
skulde tie.SvGrundtv.FÆ.1.99. (K.s) stærke
Indflydelse . . paa mig, (havde) nær kyst
(N. N.) fra at have noget med mig at gøre.
Schrøder.F.178. 3.4) (jf. bet. 8.2; m.præp. ell.

adv. og angivelse af den ved den skræmmende
paavirkning fremkaldte bevægelse (flugt) fra
ell. til et sted. *Mon disse Myg (o : ubetyde-
lige personer) af Landet køs

| De svenske
Elefanter (0: soldater). Falst.87. *Faa den

30 store Tørvemose jeg kyste Viben op.
Winth.D.239. *(Tordenskjold) tog Revl og
Krat,

I
Karlsteen med, og Kommandan-

ten,
I
Kjøs ham ud det Skrog,

| Da han
nøleå.Brandt.(Boi8ensViser.l78). de har .

.

køset Hestene fra en Karl. Gravl.0en.24.

IJ
især i forb. kyse bort (jf.hortkyse) ell.

(dagl.) kyse væk. en tændt Lunte (havde
han) taget med sig for at kyse Ulvene
bort. PrahlAH.III.31. Tanken om Damer-

40 nes mulige Søvn ved mine kloge Mythe-
Forklaringer er da nok til at kyse mig
langt bort. Grundtv.BrS.164. Heib.Poet.Vl.
268. *(døden) kyses ej væk med Latin.
Drachm.STL.152.
Kyse-hat, en. [I] (nu l.br.) kapothat;

kyse (I). I hvor mange . . Kysehatte for-

gabe sig ikke om Vinteren vore Ungkarle
i Ralymørkel Oehl.XXVII.104. Damerne i

Kysehatte, korte Kjoleliv, højt opbundet
50 Bryst. Drachm.F.11.136. Pont.FL.471.

Kysel, en. se Kyssel.
kyselig:, ad!j. ['kysali] {tilW.kyse; nu

vist kun dial.) 1) skrækindjagende; for-
skrækkelig; uhyggelig; rædsom (jf.ky-
sende tt. IL kyse 3.i). BWichmand.TJnder-
viisning forJordemødre.(1755).45. hvorledes
vove sig ud, tre Mænd aleene i et Skib,
og ud i den vilde Søe, fra Grønland til

Danmark. Faren var kyselig. Mall.SgH.255.
60 i det mand med een Bølge snart stiger

mange Alen høyt, snart igien syncker lige-

saa dybt som i en Afgrund, hvilcket seer
ret kyseligt ud. Seidelin.167. *Dyb Medynk
(skal en tragedie vække) . .

|
Og gyselig sig

tee — men ikke kyselig. Ov.Staffeldt.Den
poeti8keKonst.(1826).15. VSO. OrdbS.(Fal-

XI. Rentrykt ig/^q ifl28
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ster). 2) som (let) lader sig kvse (II.3).

Han er ikke saa let kyselig. MO. Feilh.

I£ys-haand, en. [IV] (sj. (jf. u. kysse
2a) med kys haand. Ing.EM.II.199).
(efter ty. kusshand; især talespr.) i udtr.

med kyshaand, med glæde og begærlig-

hed; med stor glæde; meget gerne (egl.: idet

man kysser paa sin egen haand og rækker den
til den, man vil yde tak ell. ære; jf. kysse 2.4j.

Ij
dels (nu 1. hr.) m. h. t. den, der giver noget

(bort), jeg kan ikke see andet, end at den
som trænger til den (d: en opskrift paa
en lægedrik), med Kys Haand gav for et

Fingerbør fuldt to Realer (o: pengestykker).

Biehl. nQ.1.78. Rahb.Tilsk.1795.381. Det
vilde koste fem Rigsdaler. Det gav jeg
med Kyshaand. HCAnd.IV.353. \\ dels m.
h. t. den, der modtager noget (en ting, et tilbud

olgn.). Odin tog . . med Kyshaand imod
det KiæTtegn.Grundtv.Saxo.1.42. Venderne
toge med Kyshaand mod Kongens Tilbud
om Fred. sa. i) F./. .255. En velstaaende
Kræmmer var da ikke at foragte, men .

.

vil ingen af Eder have ham, veed jeg En,
der tager ham med Kyshaand. UngdGl.
111.112. han har tilbudt Ernst denne Plads
som ærlig Mand, og det har Ernst grebet
med Kyshaand. Goldschm.VI.484. (hun)
slog . . straks til med Kyshaand. Pow^.^.
1.239. Hvorfor er der ingen Stat, der med
Tak og Kyshaand og Belønning tager mod
de smaa Væsner (o: nyfødte børn). PoZ.Vi
1907.2. Feilb.

kysk, adj. [kysg] Høysg.AG.126. intk.

og adv. d. s. (Høysg.AG.126. VSO. Bagger.
1.130. MO. SophClauss.VF.14) ell. (l.br.)

-t (Prahl.AH.IV.109. jf. FGuldb.Danner-
sprogets Retskrivning. (1809). 144. Mikkels.
Sprogl.175). (glda. kysk(er) (Mand. 85.

Brandt.RD.1.246), kiøsk (smst.281), kisk

(jf. Brøndum-Nielsen. GG. 1. 21 7) , sv. kysk

;

fra mnt. kusch (oht. kuski, hty. keusch^,

jf. oeng. cusc ; af uvis oprindelse || uden for
enkelte udtr. nu kun CP, især højtid., poet.)

om person: som (if. naturlig tilbøjelighed ell.

ved stærk selvbeherskelse, moralsk styrke olgn.)

afholder sig fra at tilfredsstille kønsdriften;

afholdende, ren, uberørt i kønslig hen-
seende; ogs.: som er i stand til at beherske
sine forestillinger ell. følelser (drifter) paa
seksuelt omraade, saaledes som fornuftens,
moralens, den olm. velanstændigheds for-
dringer kræver; maadeholden, (paa naturlig,

sund maade) behersket i seksuel henseende;
dydig (2); tugtig; ærbar, det bør en
Biskop at være ustraffelig . . retfærdig,
hellig, kydsk (1907: afholdende^. Titi.8.
Han giør ingen Skiøge til en kydsk Lu-
cretia. Holb. LSk. II. 2. Ingen Fruentim-
mer ere meere frittalende, og undseer
sig mindre udi offentlige Selskabe ved
at nævne en Ting med rette Navn end
Hollandske og West-Frisiske, og dog ere
udi Gierningen ingen kydskere. sa. Ep.
IV. 439. *At kydske Qvinder ey mit El-
skovs Skrift maa røre,

|
Forbyder første

Blad; thi Skiøger det angSiBi. Falst.Ovid.

39. han var kydsk, fordi Løsagtighed stred
imod en Ridders Løvte. Blich.(1920).XIX.
12. Mette Tempel bygt var for Gudinden
(o: Diana), | Den kydskeste, som Græken-
land har kjendt. Bagger.11.506. Du skal

ikke bedrive Hoerl Det er: vi skulle frygte
og elske Gud, saa at vi leve kydsk og tug-
tig i Ord og Gjerninger, og at Enhver

10 elsker og ærer sin Ægtefælle. Katek.§32.
(nu næppe br.:) Hun er kydsk for mi
(d: jeg har ikke rørt hende). Moth.K417
i

•1
kysk (som) Josef, se Josef 1. || om ytring
handling olgn., som vidner om saadanne egen-
skaber. *gamle Skue-spill saa kydske og
saa reene,

|
Som disse ikke var. Holb.NF.

Bl r, Hans utugtige Tale er ikke for kyd-
ske Øren. VSO. idag ligger Du endnu i

Sengen, skjøndt Klokken er halvgaaen
20 Eet. Det er nok et kydsk Liv, Du nu fører.

Bagger.1.130. Ja her er ikke engang Tale
om nogen kysk o: asketisk Kærlighed.
MDrachmannBentzon. Michelagniolo. (1908).
57.

II
om hvad der opfattes som symbol paa

saadanne egenskaber, fremkalder forestillin-

ger om renhed, uberørthed olgn. *Det kydske
Laurbertræe, som kroner kamp og Leeg.
Holb.Metam.6. *den kydske Maane høre

|

Vil den Ed, som jeg dig sværger. PaZM.
30 VIII.83. *En Luft saa ren som Bjærgets

kyske Sne. Drachm.FÆ.14. JVJens.Di.53.
kyskelig(eii), adv. (cent/d. kyskelig(en),
-lige; j/". <t/. keuschlich; nu næppe br.) adv.
til kysk. Moth.K417. Gram.Nucleus.115. leve
ærbart og kydskeligen.FSO.
Kysken, et. se II. Kyssen.
GJ Kysk-hed, en. (glda. d. s. (Mand.73.

Suso.35), køskhet (Mariagerleg.81)) den egen-
skab at være kysk; dyd (2.2); renhed; ærbarhed.

40 lTim.4.12(1907: Renhed), min Kydskhed
kand icke fordrage, at mand taler om
Mandfolck for mig. Holb. TJLI.3. løse Fru-
entimmere, der bringe deres Kydskhed
til Torvs. Bagges.NK.150. Kydskhed fore-

kommer kun i Prædikantens og Moralistens
Sprog. Det er næsten uhøviskt at nævne
dette Ord i et finere Selskab. PEMilll.H88.
Den unge Kone, der af Naturen savnede
al Kyskhed. ArthChrist.(StSprO.Nr.40.31).

50
II overf. Bagge8.DV.lX.170. Det hørte med
tiltidens ejendommeligheder, atman gerne
inddrog så mange skriftsteder i sin forkyn-
delse som muligt . . Kingo viser paa dette
område en stor kyskhed, så han ikke op-
tager mere bibelsk stof, end han også
kan bruge. Chr Ludwigs. Kingo. (1924). 80.

K^skhedjs-bælte, et. (især hist.) en i

tidligere tid anvendt mekanisme, der skulde

forhindre den kvinde, der bar det, i at have
60 samleje. Pont.BH. 86. han (havde gerne)

i Lighed med sine middelalderlige For-
fædres Sæd og Skik (ønsket at) give
sin Hustru et Kyskhedsbælte paa . . og
laase det forsvarligt af, naar han forlod

hende. Wied.S.244. SaUXV.104. \\
(spøg.)

om (vilde stammers) lændeklæde olgn. Helge

i
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Kaar8b.HM.83. -løfte, et. (især hist.) et

af religiøse grunde afladt løfte om (livsva-

rig) afholdenhed i kønslig henseende. *Huii
(o: en vestalinde), som sin Eed, sit Kydsk-
hedsløfte, hrød.PalM.VII.é. han er Pater,

forsaavidt som han længst har aflagt sit

Kyskhedsløfte. Drachm.VD.149. sa.lOOlN.
61. -træ, et. (j/. ^y. keuschbaum ; efter

plantens lat. navn, idet agnus (fra gr. ågnos,
opfattet som hørende sammen med gr. hagnos, lo

kysk) føltes som lia med Z«f. agnus, et lam
(kyskhedens symhol), hvortil føjedes adj. ca-

stus, kysk; jf. KyskA&m; se KNyrop.OL.
III.67; planten mentes at dæmpe kønsdriften

II nu næppe br.) 2f en i middelhavslandene
alm. art af verbenafamilien (slægten Vitex
L.); abrahamstræ; Vitex agnus- castus L.
Moth.Conv.K254. HaveD.(1762).227. OH
Mynst.Pharm. 1. 325. Schaldem.HB. II. 399.

t Kysk-lam eW.-træ, et. {jf. ty. keusch- 20

lamm, keuschbaum; se Kyskhedstræ) 2(

d. 8. Tychsen.A.I.531.

Kyis-mig^-oin-da-kan (^-Hat) , en.
(til kysse 1 ; spøg.) om en i tidligere tid (især
i beg. af 19. aarh.) anvendt damehat med stor

overdel, som ragede langt frem for ansigtet

(jf. Kys-mig-straks(-Hat);. en hellig Dame
iført Amagerkyse, en af de saakaldte kys-
mig-om-Du-kan. PoU^liil889.1.sp.6. OLund.
Smaabilleder fra Helsingør 1800-1830. (udg. 30

1900). 8. Folkedragter. 189. Kys-mig-
straksC-Hat), en. {jf. eng. kiss-me-quick
i sa. bet. samt Kys -mig-om -du -kan(-Hat);
spøg.) om en i tidligere tid anvendt damehat
uden fremstaaende skygge. OLund. Smaa-
billederfraHelsingør1800-1830. (udg.1900).8.
Feilb. jf. (om en koket, kaad, kysselysten
pige): Hun er „kys mig straks", naar
bare der var en, der yMe.OrdbS.(Sjæll.).
en buttet, trediveaarig Brunette med kort, 40

krøllet Haar og et højst uartigt lille kys-
mig-straks Ansigt. Christmas.FritsBan-
ner.(1902).19. Tøse med Kys-mig-her-
Pletter på Kinderne og Kniplinger om
de røde Arme. Børd.SL.18.
Kys-mund, en. se Kyssemund.
kysse, v. ['køsø] (tidligere ogs. skrevet

køsse (kiøsse).Holb.Kandst.III.4.LTid.l743.
243). -ede ell. (nu næsten kun dial.) -te

(DFU.nr.20.12.Matth.26.49(1907±ysseåe). 50

Falst.0vid.61. Clitau.PT.159. Bagges.DV.X.
36. Blich.(1920).VII.ll. Feilb. Thorsen.107.
OrdbS.(Falster)), vbs. (1. br.) -ning (Larsen.
D&H.Buchh.(BerlTid.^y2l929.Sønd.3.sp.l)),

jf. Kyssende, Kysseri. (glda. kysse (Rimkr.
Mand.23. lMos.29.11 (GldaBib.). PLaale.
nr.98), kisse (HellKv.14. Mand.40. Dyre-
rim.5), køsse (Mariagerleg.157), sv. kyssa,
wo. kysse, oldn. kyssa, ty. kussen, ew^. kiss;
af IV. Kys; jf. nysse) ved berøring med 60

læberne give en ell. noget et (ell. flere) kys
(IV.l) (som udtr. for kærlighed osv.).

1) i al alm. m. h. t.person(s mund, kind,
pande olgn.), i udtr. som kysse en (^paa mun-
den osv.), kysse ens mund osv. *Hun skar
paa hans Bryste,

| hvor Ridderen Jomfruen

kyste (0: et billede af en ridder, der kysser
en jomfru). DFU.nr.20.12. (Judas) traadte
strax til Jesum, og sagde: hil være dig.
Rabbi I og kyste (1907: kyssedej ham.
Matth.26.49. det er en underlig Qvinde,
paa hvis Humeur mand ingen Facit kand
giøre; thi en Stund slaar hun (sine tje-

nestefolk), en anden gang kysser hun dem
igien. Holb.Vgs.1.3. i steden for en Rosen-
lebed Mund kommer I til at kysse en
JoTåemodeT-Flah. sa.Usynll.l. Da vi vare
komne udenfor, faldt jeg ham om Halsen,
og kyste ham. Bagge8.DV.X.36. *Ved din
Vugge stod en Engel,

|
Som kyssed dig

paa Panden og paa Brystet. Oehl.VIII.176.
*Jeg kyssed hendes Pande,

|
Hendes Mund,

\iQnåGsKmå.Winth.HF.145. Du gode Vor
Herre I jeg kunde kysse Dig, fordi Du er
saa god mod os A\\esammen.HCAnd.V.67,
Men, der kysser Pigerne,

| han har en
hæslig Vane. Kri8t.BML.381. (han) kyssede
hende, vanvittigt, som en Bjørn en Hon-
ningkube. ^a/cj.F-F.^O^. Han vilde kysse
hende som forhen . . hun stemmer en
Haand for hans Bryst, saa der ikke kan
blive nogen Kysning ud af det. Buchh.
(BerlTid.^y2l929.Sønd.3.8p.l). kysse og
klappe, se HI. klappe sp.467^^. jf: Ny-
seelænderne kysse hinanden med Næsen.
Kierk.P.VI.31. m. h. t. dyr: (hunden) skal
idelig ligge i jer Skiød, og I skal i det
ringeste en halvSnees gange kiøsse den,
naar der er Fremmede. Holb.Kandst.III.4.

II
kysse godnat olgn., sige godnat med et

kys. *Nu falde de smaa Glugger til, | God
Nat jeg paa dem kysser. PMøll.1.106. Da
hun om Aftenen . . skulde sove — bøjede
Faderen sig som sædvanligt ned over
hende og kyssede hende Godnat. DagNyh,
^U1921.9.sp.6. Faderen kom hjem . . skra-
bede Ben og kyssede Goååag. KNordent,
JL.I.16.

II
(især O j m. obj. og adv. ell. præp.y

der betegner den tilstand, man tilvejebrin-

ger ved at kysse (jf. af- , bortkysse^. *kys
hans Taarer bort, naar han vanhældig
gTSdder.Zetlitz.Poes.134. *din Elskte (skul-

de) saasnart du vilde skiænde,
|
Favnende

dig kysse Munden til. Rahb.PoetF. II. 90,
De Tanker havde Dronningen kysset
ind i ham. SLind.Brydninger.(1891).38.

\\

(1. br.) m. indholds- ot\j. kysse kyfi i kyfi
(o: give flere kys efter hinanden). Moth.K
421. VSO. jf. Aarestr.SS.V.337(se u. IV.
Kys 1).

II
talem. mangen kysser barnet for

ammens skyld, se I. Amme 1. han (hun)
er god at kysse for tørst, (spøg.) m.h.t.
den, der har meget fugtige læber. Mau.1.582,
Moth.K421. KNyrop.Kys8et.(1897).19.\\ reci-

prokt kysses, give hinanden (især: geniagne)
kys (paa munden). Høysg.S.228. *De kystes
og favnedes saa heftig, saa tidt. Bagges.
Ungd.II.95. (forlovede) skjændes og kysses,
mundhugges og næbbes, det Ene ovenpaa
det Andet. Heib.Poet.VI.370. Alle Menne-
sker faldt hinanden om Halsen, kyssedes
og jublede; Christus er opstanden. iIC.4w^.
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IX.92. *mon I har kyssedes, mon hun
|

har f. Ex. siddet paa Dit Skjød. JakKnu.
Va.l29. om dyr: Duerne kysses eller neb-
hes.VSO. om den ene part: kysses med en,

give (og faa) (gentagne) kys (paa munden).
*Du . . vilde gierne kysses | Lidt meer i

Lunden med det smukke Barn? Oehl.HS.
211. Grundtv.Krøn?él. *smukke Dame,

|

Som kysses her ved Midnat med en Elsker.
Recke.Det lukkedeLand.(1901).90. \\ som vbs.

Kyssen, det.atkysse(s) (idelig, længe) (jf.
Kyssende, Kysserij. I fik vel ikke stunder
at tale meget sammen for kyssen. Det er

og en ævig slikken med jer forliebte Folk.
Holb.HP.IIL4. der er en Kyssen og Om-
favnen, hvergang de sees. OehlX VII.215.
Winth.HF.133. Skal den Kyssen aldrig

faae Ende? VSO.
2) m. h. t. særlige former for kys. 2.1) (for-

æld. ell.W) vise noget sin ærbødighed
ved at kysse det (især: paa ceremoniel
maade); oftei forb.m.psia.. kysse ens fød-

åer.Moth.K421(jf Fodkys;. Lad os efter de
gamle Heldtes Éxempel falde ned og kysse
paa vor Fæåerne-Jord. Holb. ULV. 1. *Vi
løbe dig (d: Jesus) med Sang imod, | Og
kysse Støvet for din Fod. Brors.ll. *Kong
Svend han kysser sorten Jord

|
I Pøni-

tenseklæder. Grundtv. PS. III. 199. nogle
smaae Børn . . vilde kysse paa Korset.
HCAnd.Breve.1.172. Fromme Mødre lære
deres Børn, at, naar de tabe et Stykke
Brød eller en gudelig Bog paa Gulvet,
skulle de kysse det, naar de har taget det
op. Thiele.III.41. jf. Tøffelkys: *De Pavens
Tøffel aldrig meer

|
Vil kysse, tør jeg

haabe, |
Skiøndt Verden er, som let man

seer,
| En gammel Vendekaabe! Grundtv.

SS.II.362. overf.: mangen Ægtefælle vilde
aldrig bryde sine Baand, men kysse sine
Lænker og velsigne sit Aag. Tode.V.41.
kysse (paa) riset, se Ris. || kysse en
paa haanden, kysse ens haand, (jf.
bet. 2.i) give haandkys (1). Moth.K421. Jeg
vil ind og falde paa Knæe for min Koene,
kysse paa hendes Hænder og med græ-
dende Taare bede hende om Forladelse.
Holb.Bars. ¥.7. Pernille : „. . alle disse 3Fruer
kyssede mig paaHaanden."—Henrich: „Da
fikst du endda meere Højtid end jeg, thi

Herrerne kyssede mig kun paa Munden."
sa.Arab.l3sc. hender det sig, at en høy
Stands Person selv præsenterer og rækker
sin Haand frem; saa maa man maneerlig
tage og kysse paa samme. Taubert.Dantse-
ExercitiiNytte.(overs.l742).48. Kom straks
hen og kys Manden paa Haanden og bed
om ForladelscPMøZU.565. i/".; *hankyssed
forlibt hendes Finger. PalM.T.203. talem.:
man maa ofte kysse den haand, som man
vilde var af (i albuen) olgn. (o: man maa ofte
være høflig over for, give efter for sin fjende
elt. den, man foragter). Mau.5235. Moth.HSS.
OrdbS.(Fyn).

\\ (foræld.) i forb. som kysse
en paa forkl;
At kysse paa Forklædet

aa forklædet (kjolen, skørtet), (jf.
en fordum hos

den simplere Klasse brugelig Æresbeviis-
mng.VSO.). vi kyssede paa hendes (o : borg-

mesterindens) Forklæde. Holb. Kandst. I V.6.

sa.DR.III.9. *Naar først den adelige Aand
|

Er kommen ind med Tiden, | Hun (o: den
adlede borgerkone) lærer nok, at lade Haand
og Forklæd kysse siden. Falst.73. det (er)

endnu bedre, naar man vil bevise høye
Stands-Personer sin underdanige Devo-

lotion, (at man) kysser Kiolen paa føl-

gende Maade: (man) fatter med den høyre
Haand Sømmen af Kiolen eller Vesten
(hos Damerne midt paa Kiolen eller Skiør-
tet; dog at man ikke opløfter det), fører
den bøyet til }AvLnåQn.Taubert.Dant8e-Exer-
citii Nytte, (overs.1742). 48. (gehejmeraaden)
lovede at antage sig hans Ansøgning, hvor-
paa F. C. var . . af den Presence d'Esprit,

at han gik til og kyste Hans Excellences
20 Kiortel, og bad sig være recommenderet.

Cit.l748.(Langebekiana.(1794).41). 2.2) kys-
se paa finger(en) ad en olgn., sende

fingerkys til en (jf. Haandkys 2). hun har
kysset' paa Fingeren og kast 2 a 3 gange
til mig. Holb.HP.1.3. saalænge vi kunde
see hende, kyssede hun paa Fingeren og
nikkede til Farvel. Gylb.(1849).IX.65. *Han
kyssede paa Fingren

|
Ad Blomster og ad

TTæ'r.Wtnth.HF.171. 2.3) kysse glasset,
30 (jf. u. Kys sp. 1039^^; nu sj.) berøre (drikke)-

glasset med sine læber (for at drikke); (be-

gynde at) drikke af glasset. Moth.G177. 2.4)

kysse paa sin haand oi^n., om en i ældre

tid alm. ceremoni, der bestod i, at man som
udtryk for ærbødighed ell. taknemmelighed
kyssede paa sin egen haand, før man rakte

den frem til hilsen ell. tak (for at tage mod
en gave; jf. Kyshaandj. Jacob kysser paa
Haanden og flyer sin Broer. „Velkommen

40 hiem igien min Latinske Broer I" Holb.Er.
II.2. Som han sagde dette, kyssede han
paa sin høire Haand og lagde den i hendes,
som hun med selvsamme Ceremonier gav
ham. Biehl. DQ. IV. 131. VilhAnd. HB. 53.

Feilb.IL350(u.kyshknå).
\\ f Jeg vil kysse

på min hånd og give dig (o: jeg takker

dig meget). Moth.K421. kysse på hånden og
sige tak (o: afslaa med tak), smst.

|| f (tage
imod) med kyssende ('kyst. vAph.(1764).

50 11.357) haand, med kyshaand. Oversæt-
telser af Iffland og Kotzebue-bue-bue og
franske Bagateller strømmer ind fra Creti
og Pleti og antages med kyssende Haand.
P0Brøndst.B.118. 2.5) (nu især vulg. ell. dial.)

i forsk, (haanligt, foragteligt) afvi-
sende udtr. olgn. *Hand sagde: lille hierte|

Holdt op; men hun lod svare ham:
|
Gak

hen, og kyfi en tærte. Reenb.Æ.68. „Sølv-
stængerne alene ere det Dobbelte værd."

60 „Kys en Svedske med dine Sølvstænger 1"

raabte min Kone hidsig. Blich.(1920).IX.
73. Saa prædiker hun . . for mig, at jeg
skal slaa ham af Hovedet . . Men hun kan
kysse sig selv i Nakken, kan hun. PThist.P.

1 72. især i udtr. som kysmigbag(i enden,
røven), kyfi mig bag. Moth.K421. vAph,
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(1764). Kri8t.0rd8vr.180.583. Feilb.II.SSO.

III.130. en Kone raabte (til bondekonen):

„Kælling I hvad koster Gaasen?" Men hun
fik Svar som forskyldt: •Madammen i Sta-

sen,
I

køss Kællengen i Masenl FrGrundtv.
LK.21S. Til Julen skulde enhver have et

nyt Klædemon af en eller anden Slags;

ellers skulde man kysse Degnen et vist

Sted, sagde mine YovBsXåTQ. Hallehy.174.

i 8a. bet.: kys mig heri Blich.EBindstomv.
(1842). 17. en Tjenestekarl kan sagtens
overfor sin Husbond sige „Stop, nu er jeg
færdig, og kys mig heri" og saa stikker
han &f.Rørd.S.17S.

3) (især (D) billedl. Retfærdighed og Fred
kysse hinanden. Ps.85.11. || især som udtr.

for let, (ligesom) kærtegnende berøring. *hvlde
Bølger kysse Skiærets Toppe. Ew.(1914).
III.204. 'Duggen kysser Myrthens Blad.
FQuldb.P.70. *Som Guld er den aarle Mor-
gen-Stund, | Naar Dagen opstaar af Døde,

|

og kysser os og med Guld i Mund
|
Den

liflige Åiten-Eøde. Grundtv.SS.1.58. *Sol
seer ind i Slot og Vraa . .

|
Seer til Store,

seer til Smaa,
|
Kysser Barnet, som i Vug-

gen ligger.IngMSE.Vn.235. (skibet) lagde
sig næsten heelt ned i Vandet . . vort
Læ-Slde-Lanternebrædt kyssede Havskor-
pen. -Bo^an.IJ.i 74. *Kys mig paa Øjnene,
SoU Hol8tein.D.^31.

kysse-, i ssgr. til kysse (1).

Kyssebær, et. se Kirsebær.
kysse-gal, adj. (1. br.) i høj grad kysse-

lysten; meget kyssesyg, de kyssegale (skal)

skilles ad med Magt og anholdes. FlensbA.
'y7l908.Till.l.sp.5. -kær, adj. (nu sj.) som
gerne vil kysse(s) (1); kysselysten. vAph.
(1759). VSO. MO.

II
(nu næppe br.) som subst.

en Kyssekiær. vAph.(1759). Leth.(1800).
\\

(sj.) kysselig; „sød". Aa, hvor er hun kysse-
kærl KLars.»HF.I.102.
Kyssel, en. ['kys(8)l, ogs. 'køs(a)l]

(tidligere ogs. Kysel. sml. VSO. jf. ogs. Brum-
kysel. — Kissel. MDL.307. — sj. skrevet

Kødsel, Køssel. Jørg.FS.23. sa.JF.'l.92). flt.

kysler (Moth.K423). (ænyd. d. s.; fra ni.

kiisel, tummel, Jivirvel(vind), strømhvirvel,
top, mnt. kusel, ty. (dial.) keusel, glholl.

keusel, kugle; grundbet.: noget rundt; vist-

nok besl. m. I. Kyse; dial.) et af børn (drenge)
anvendt legetøj af træ, i form af en lille

kegle, der ved en pisk sættes i omdrejende
bevægelse; top. Moth.K423. Lanqebek.Lex.
K383a. MDL. Feilb.FraHeden.(1863).132.
OrdbS. (Fyn, Langeland).

|| i forb. drive
kyssel, spille top. nu gik de andre Drenge
og drev Kødsel ude paa de solhvide Gade-
sten. Jør^.F/S.^5. sa.JF.1.92. Kværnd.
kysselig:, adj. ["køsali] (nu 1. br. uden

for dial.) som er (i høj grad) værd at
kysse (1); som frister til kys; (meget)
sød. Lodde.(Skuesp.IV.290). Gid jeg faae en
Ulykke, om jeg saae en kysseligere Pige
i mine Dage 1 Rahb.(smst.XII.321). Bag-
ges.L.II.82. *Hvilken nysselig Stund! . .

|

Hvilken kysselig Mund I IIeib.Poet.VII.356.

*Hun er nysselig
| Og kysselig

| Paa Mund,
Haand og Arm. Wtnth.1.200. *Over den
bitte Særks Blondelinning

| den kysseligste
Skulder, fast og runå.Rørd.KD.54. Bregend.
(Verden ogVi.l 922.748). Feilb.

CP Kysse-lyst, en. (1. br.) lyst til at

kysse (1). *Hvi famler hun med hviden
Haand i Lokken I

|
Mon ikke for at vække

Kysselyst? 0ehl.EA.218. VSO. MO. -ly-
10 sten, adj. (jf. kysse-gal, -kær, -syg; især

m). VSO. MO. S&B. -mund, en. (sj.

Kys-. Aarestr.SS.V.238). {jf. ty. kussmaul,
-mund; 1. br.) (pige)mund, der frister til kys,

er som skabt til at kysse(8). D&H. Feilb.

I. Kyssen, en. se u. kysse 1.

II. t Kyssen, et. fKysken, Køsken, se

ndf.). (/'ra <!/. kiissen (nu alm.: kissenj m.
sideformer som f kuschen, jf. mnt. kussen;
gennem oldfr. cuissinf/"r. coussin, J/". ogs. eng.

20 cushion^ ell. ital. cuscino af mlat. cussinus
(quissinus); vistnok af sen. lat. coxinus, afl.

af lat. coxa, hofte) pude; hynde, en Benk
med Himmel over betrocken med dunckel
rosenfarve Sars, item Kyssenet dertil, med
Silke YijnåseT. KomGrønneg.1.75. || om
underlag for sadel (sadelpude, dækken olgn.).

ved Salningen (af hesten) tages i agt at

den legges paa sit rette Sted, drage Haan-
den langs under Kiødskenet og Chabe-

aoraquen, at der bliver ingen Krøller ..

under Sadelen til at trykke Hesten. Oecon
Journ.1757.187.

III. kyssen, part. adj. se II. kyse.
Kysse-nar, en. (nu sj.) latterligt kys-

selysten person. Leth.(1800). VSO. Kys-
sende, et. (nu næppe i rigsspr.) vbs. til

kysse: det at kysse; i ssgr. (jf. kysse
2.i;: I Mangel af Vidnesbyrd lade de det
paa en Eed beroe, som skeer ved et

40 Korskyssende (o: ved at kysse korset,

et krucifiks). Pflug. DP. 367. Håndkys-
sende (er) en Skik, som alle Tider
og næsten hos alle Nationer har været
brugelig. LTid. 1724.493. Kysseri, et.

(især nedsæt.) vbs. til kysse: det at kys-
se (s) (idelig, længe). Drachm.DJ.II.353.
Og saa et Kys (skønt) jeg afskyer det
Veninde-Kysseri. Bang.L.32. Livet er ikke
blot Kysseri og Kælenskab. Nans.LL.30.

50 kysse-sys:, adj. meget (især overdrevent)
kysselysten. Moth.K422. hun søger at slippe
fra den kyssesyge Bonde. Høyen.Moltke.lO.
S&B. Feilb.

||
(sj.) til kysse 3: *kyssesyge

Bølger ved duftende Kyst.Winth.III.155.
-tavle, en. ("Kys-. Sal.VI.556). haandstor
tavle med haandtag, ofte med bibelsk frem-
stilling og af kostbart materiale, som under
højmessen i den katolske kirke rækkes fra
den ene til den anden af de deltagende gejst-

60 lige, idet disse kysser paa tavlen (i st. f. at

kysse hinanden indbyrdes med fredskysset);
„pax". VVed.BB.163. -tur, en. en tid-

ligere almindelig turdans. 0. 1780 var Tur-
danse som Sekstur, Firetur, Skotsk, Mo-
linask. Reel og Kyssetur almindelige Sel-
skabsdanse. .åar&ifMsifeJ9^5.9^. -t«j, et.
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(dagl., især dial; spøg.) om munden. „Trine
nun er efter ham, den Pokkers Tøsl" .

.

„Aa, det er de jo allesammen, dem, der
har Kyssetøjet i OTden.** JakKnu.LS.lO.
AGnudtzm.RT.23. „Stille sagde AI" — „Ja,

hvis Sidsel ikke holder hendes Kyssetøj
i Ro, saa kan A ikke samle mine Tanker."
Skjoldb.ML.70. Feilb. OrdhS.(Fyn,Falster).

i. Kyst , en. \kasdj ogs. kysrf] ,jf. : (fru
Heiberg) forfinede sin Tale ved at be-
nytte en Mængde lukkede Vokaler, hvor
Sproget ellers har den aabne: „Smt/kke"
<med lukket y), „Kysf". FJernd.(Tilsk.l908.

199). (tidligere ogs. skrevet Køst. Holb.Intr.

1.256.371.374. sa.DH.II.138.282. Lodde.
NT. 272. — t Kyste. LTid. 1741. 692. Ro-
binson. 1.42. Frahl.AH.IV.14. — nu kun
dial. Kust Moth.K392. Holb.Mel.IV.7. sa.

DEJ.26. sa.Hh.I.212. sa.Ep.V.53. LTid.
1720.Nr.20.6. Slange.ChrIV.2L Suhm.Hist.
1.453. Feilb.IV.284. — f Kost. Holb.Anh.
126.127.167). flt. -er ell. \ -e (jf. Kystene.
vAph.(1759)). {ænyd. kost, kust, sv. kust (f
kost, kiist, k6st(er)), no. kyst; fra (m)nt.
kost, hall. kust, ty. kiiste, der ligesom eng.

coast er laant fra ældre fr. coste (nu cote),

mki. costa, kyst, side, Za<. costa, side, rib-

ben; jf. Kotelet; sml. II. kyste || i bet. 1

især GJ ell. ^)
1) landstrækning (tænkt uden bestemt

afgrænsning ind ad landet til), hvor land-
overfladen sænker sig ned imod og
grænser til havet, bestemt (benævnt) saa-
vel ved det landomraade, hvoraf den udgør
en del, som (dog mindre br.) ved det hav,
der beskyller den. (normannerne) have be-
gyndt at foruroelige de Franske Kuster
endogsaa udi Caroli Magni Tid. Holb.DH.
1.26. Akebar (blev) Mester over det Konge-
rige Decan, og tilligemed over den stør-
ste Deel af de rige og sydlige Kuster
udi Indostan. sa.Hh.I.212. *Han . . rider
høi paa Bølgens Top . .

|
Til guldbe-

strøede Kyster. Ew.(1914).IIL164. »Skal
Danmarks aabne Kyst | Bestandig skjelve?
Sander.Knud.136 (jf. SL-ahen 3.2 j. *Jublende
fra Kyst til Kyst | Glædens Budskab iler.

Lund.ED.83(jf. fra sp. 1147'^). en stor Hob
Folk fra hele Judæa og Jerusalem og
Kysten ved Tyrus og Sidon (Chr.VI: og
Tyrus og Sidon, liggendes hos havetJ.

Luc.6.17. *paa den nøgne Kyst (Oehl.Digte.

(1803).48: den kolde Strand;
|
En Fisker

sad ved Meåesnor. Oehl.(1844).XVII.34.
*Solen sank bag grønne Lund,

|
Og den

lyse, fulde Maane
|
Mellem Sjølunds Kyst

og Skaane
|
Straaled over Øresund. J?ei&.

Poet.IX.10. Hrz.D.I.172. *Paaskeklokken
kimed mildt

|
fra den danske Kyst. Ploug.

1.103. Insektlivet ved Bredden af en af
vore Indsøer og langs Strandbredden ved
Havets Kyster. Frem.DN.584. *Vi kom til

Portoricos Kyst.JVJens.C.358. jf.: »Ver-
denshavet mod mig brøler,

| Umaaleligt
og uden K.ysi.Winth.XI.121. sj. (poet):
*Ved Strandens øde Kyster. Oehl.IlK.143.

II (jf. Fjordkyst; om den tilsvarende land-
strækning ved fjord; fjordbred. Kieler-
fjord, paa hvis Kyst dit (o: Baggesens)
Støv eT\2igi.HCAnd.VII.61. ved Kysterne
af Fjorde og Vige (er de) saakaldte Kyst-
fund . . blevne oi^åsigeåQ.SophMiJLll.YO.19.

II
m. prægnant bet. Paa Kysten. Dermed

menes og den nærmeste Kyst. Harboe.
MarO. Det var vel omtrent i 60erne, at

10 de Rigtige (d: københavnere), dem med
K begyndte i større Stil at blive Land-
liggere . . Først blev Kysten (d : Nord-
sjællands kyst) opdaget og i en Fart be-
folket. BerlTid.^V7l922.Aft.3.sp.3. i tidligere

tid (især ^; om kysten af Guinea (jf. ndf.
1 49 og Kystfarer 2) : Han har faret paa
Kysten i tre åslt.VSO. Harboe.MarO. \\ i

forsk, præp.-forb. til angivelse af (sejlads

olgn. i) den del af havet, der ligger langs
20 med et landomraade: ved, langs med (f

langs ved. vAph.(1759)), i under ell. paa
kysten olgn. Hvad slags Fisk falder meest
ved disse "Kustei? Holb.Mel.IV. 7. krydse
paa Kysten. vAph.(1759). adskillige Arter
af Fiske som fanges enten i Aaer eller

under Kusterne af Store-Britannien. XTiti.

1741.124. vi gik ombord paa et . . Skib
for at seile langs med Asiens Kyster
(Chr.VI: hen ved Asiæ siåer). Ap G.2 7.2.

30 under Kysten. Scheller.MarO.
\\ ^ med nær-

mere bestemmelse af kystens art (naturfor-
hold uden for ell. inde paa kysten), flad
Kyst. SøLex. (1808). steil Kyst. smst. (jf.
Flad-, Stejlkyst;, ren, uren (o: farefri,

farlig) kyst, se ren, uren.
|| ^ m. foransat

adj. og best. f. af subst. (m. overgang til ssg.

;

jf. Aage Hansen. Bestemt og ubestemt subst.

(1927).118). paa svenske Kysten. ikfC^ec;i.

U.2. *De (o: svenske og danske) mødtes en-
40 gang og til Dysten

|
Ei langt ifra femer-

ske Kysten. Blich.(1920).XXIII. 30. den
store æqvatoriale Strømning, som sætter
V og senere S V i langs brasilianske Ky-
sten. StBille. Gal. 1.107. (det) nuværende
Kutterfiskeri tæt ved jydskeKysten.Z)rec/i-
sel.Saltvfisk.20. ind aa Danske-Kysten til.

BerlTid.^yel923.M.3.sp.3.
\\
(nu næppe br.)

i best. f., foranstillet en stedsbestemmelse;
især i kysten Guinea, Guinea-kysten.

50 VSO. Molb.NTidsskr.in.70. Vejledning til

Akra-Sproget på Kysten Ginea. Rask.(bog-
titel.1828). StBille.Gal.1.79.

2) (nu 1. br.; jf. dog Kystbælte; om
bredden af indsø ell. flod; søbred; flod-
bred, nøgne, vantrevne Væxter sørge paa
dens (o: flodens) Kyster. Bagges.DV.IX.
168. en fortryllende Vei, langs med Bred-
den af Søen, hvis Kyst er en Rad af sam-
mengierdede Paradiser. sms^.XJ.i 09. den

60 høie Brink, som ved Frederiksdals Nord-
ende danner Fuursøens sydligste Kyst.
Sibb.II.173. »Voverne, de rislende, |

Langs
Kysten sank og steeg (o: ved Gurre sø).

Winth.EF.8. CKMolb.Dante.II.96. paa det
lave Vand i de større Søer . . hvor Kysten
er sandet lever Larven af Guldsmede-
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slægten Gomphus. 8parck.ND.48S. jf. : en
Skov Siv, der staar og kjeder sig i en
Moses Kystvand. Schand.AE.12.

3) (poet., især relig.) ni. mere uhest. bet.:

egn ell. land, ofte uden (tydelig) forestil-

ling om beliggenhed ved hav olgn. *Ved
fremmed Kyst, paa fjerne Strand,

|
Hvor-

hen os end vor Skjæbne sætter,
|
Man

glemmer ei sit Yøhoiaxiå.Heib.Poet.VII.
237. *alle de levende Sjæle I Rundt om
paa Verdens vide Yijst.PalM.VlI.172.

\\

tsær om tænkte (for fantasien, troen eksi-

sterende) egne. 'Een Fred, hvortil vi stun-
de!

I

Een Frelsens, Naadens KystlJw^.
BSE.V1L141. *Den (o: solen) kommer fra

den favre Kyst, |
Hvor Paradiset laae.

8mst.237. *Paa Lysets Kyst han (o: Chri-
stian IV) stander

|
I Seiersklædebon. smst.

11.189. *os Paradisets Kyster vinke. PalM.
VI.336. •Urnen, sat paa Dødens Kyst. sa.

TI. 201. jf.: *Forklaringskysten. Ing.
BSE.VI£.242(se Forklaring 1). *gamie
Mænd der gaa |

med Blikket rettet mod
Erin'dringskysten. Schand.SD.234.

II. Kyst, subst. [kysfZ] {muligvis til HI.
kyste; nu sJ.) kandisaffald, bestaaende

af løse krystaller (som groft grus). D&R.
Oi'dbS.

Kyst-, i ssgr. (sj. Kyste-, et kysterigt
Land. JohsBoye.Ind.22). af I. Kyst, især
(naar intet andet ndf. siges) af bet. 1 ; saaledes
— foruden de ndf. anførte — ssgr. som Kyst-
baad, -befolkning, -by, -damper, -dige,
-egn, -fiskeri, -landskab, -omfang, -om-
rids, -sejlads, -slette, -stad, -toldopsyn,
-toldvæsen, -udkigsstation, -vagt. -ar-
tilleri, et. yii (især paa søforter anbragt)
artilleri til beskyttelse af kyster, havne, byer
^ed vandet olgn. (jf. -skyts). S&B. Scheller.

MarO. TelefB.1929.I.40.
Kys-tavle, en. se Kyssetavle.
Kyst-bane, en. jæmbane langs en kyst.

D&H.
II
spec. i best. f. om jærnbanen fra Kbh.

Hl Helsingør (aabnet^lBl897). Rejseliste.^/z

1927.6, -batteri, et. ^ batteri, der (som
del af kystbefæstning) tjener til forsvar af
en kyststrækning. MR.1814.361. MilTeknO.
Scheller.MarO. O -beboer, en. (jf. -bo;
især i ftt). PUV2l817.§9. Udlandet ligger
for Kystbeboeren ikke saa fjernt som for
Indlandsfolk. Goldschm. VIII. 352. D&H.
-befalingsmand, en. (^^ foræld.) be-
falingsmand ved kysimilitsen. VSO. MO.
-befæstning, en. ^ befæstning paa og
ved en kyst (sø-, kystforter, kystbatterier) til

beskyttelse mod angreb fra søen; søbefæst-
ning. Sal. XI. 221. -beskyttelse, en.
spec. (jf. -sikring; fagl) om beskyttelse af
en af løst materiale bestaaende kyststræk-
ning mod angreb af bølgeslaget. LandbO.
111.287. t -bevarer, en. krigsskib, der
gør vagttjeneste ved en kyst. vAph.(1759).
SøLex.(1808). jf. VSO. -bevogter, en.

(jf. -vogter; nu næppe br.) især i flt., om
personer, der gør tjeneste (i kystmilitsen)
mod fjendtligt angreb paa kysten. MR.1802.

221. Ing.EM.I.165. C3 -bo, en. (jf. -be-
boer;. Molb.DH.I.164. saadan Skræk havde
Kystboerne for de nordiske Vikinger, at

de lode sig drive af dem. Hauch.V. 143.
Drachm.LK.19. D&H. -bælte, et. [2]

(fagl.) om den del af (det bælte i) en ind-
sø, der ligger nærmest søbredden (jf. Land-
Erund^. (der er) fire Bælter i en Indsø:
andgrunden eller Kystbæltet, Mellem-

10 grunden eller Sølidens (d. v. s. Søbundens
Skraaning), Bundens og det frie Vands
Bælte. Frem.DN.488. -distrikt, et. spec.

(emb., foræld.): myndighedsdmraade under
kystpolitiet. Pl.""^12 1817. §3. Scheller.MarO.
-dyr, et. (jf. -fisk, -fugl; zool.) dyr, der
er knyttet til kysten og strandbredden (mods.
Havdyr;. Liitken.Dyr.\32. Spårck.ND.170.

I. Kyste, en. se I. Kyst.
II. kyste, V. ['køsda] -ede. {efter eng.

20 coast) ^ sejle i kyst fart; sejle fra plads
til plads langs en kyst. vi kystede paa
Sundaøerne med „Josephine" af Fanø.
KnudAnd.(BerlTid.^Vil926.M.2.sp.l).

IIL kyste, v. ['kysda] -ede. {sideform
til HL kiste, II. kviste, hviste; dagl., især
dial.) kaste ell. slynge bort ell. i vejret; gøre
en kastende ell. slyngende bevægelse med no-
get (ogs. uden at slippe det); hviste. Tyren
. . havde faaet Ulvinden paa sine Horn

30 og kystet hende . . mod Himlen. JVJens.
CT.257. jf.: Mødrene . . „kyst ede (børne-
nes) Sorger paa Katten", idet de lod
som om de tog store Haandfulde fra det
Sted hvor det gjorde ondt og kastede det
ind ad Skoven til. sa.NG.45.

|| (jf. hviste
sp.9L3^'*, kviste sp.968^) kyste et barn
i vejret, op og ned olgn. Sin meste Tid
benytter hun til at kyste op og ned med
Barnet i alle Værelser. Leop.PC.239. (hun)

*) rev ham ud af Sengen og løb med ham
i Armene op og ned ad Gulvet og ky-
stede med ham og kyssede ham. ChrEn-
gelst.Barnet.(1906).24. OrdbS.(Fyn). \\ ky-
ste efter ell. ad, (jf. hviste sp'.914^) kyse
(II.3.2) efter ell. ad.' han kan mane Ulyk-
kesfuglen bort — ind mod Staden. Her-
inde kyster ingen ad Landsbystorken.
AndNx.(PoUVil906.7). Ane kystede ef-

ter dem med sit Forklæde, saadan som
50 man kysterliøns. EErichs.IKnibe.(1908).73.

jj kyste en bagkurv olgn., (jf. Bag-
kurv 2, Kramkurv 2, kiste sp.407^; jy.)
slaa en kolbøtte (saltomortale), han kunde
kyste en Korre uden at røre Jorden med
Hoved eller Hænder. JVJens. NH. 203.
Feilb. ogs. (jf. I. Kol S): kyste i Kol. MDL.
(jy.). kyste Kolde . . BaglændskoUe. Krist.

BBL.265. kyste krage, se I. Krage.
Kyste-, i ssgr. se Kyst-.

60 Kyst-farer, en. jj^ 1) (nu 1. br.) skib,

der er beregnet til sejlads langs kysterne;
kystfartøj. vAph.(1759). Harboe.MarO. HB
Dhlp.1.75. Jeg vil hellere være Skipper
paa en Kystfarer end Kaptajn paa en be-
skidt Kulskude. Ill.Familie-Journal.1913.4.
sp.l. 2) (jf. Kyst sp. 1052'^) i tidligere tid
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betegnelse for sømand ell. skib, som sejlede

paa Guineakysten. SøLex.(1808). VSO. MO.
-fart, en. sejlads langs med kysterne. VSO.
Nordboerne . . forstode at bygge Fartøier,

at bruge dem til Kystfart, ja vel ogsaa
til at skibe . . over Østersøen. Molb.VB.I.
69. Draclim.KK.61. || spe'c. (jf. eng. coasting
tråde samt -skipper; ^^jur.): fragtfart ml.

forsk, havne i samme land (indenrigsk fart)
ell. inden for visse ved særlige bestemmelser 10

fastsatte grænser. Bek.Nr.lSV^lSSl.E. Bek.
Nr.l56^/iol903.§87. sejle i Kystfart. Scheller.

MarO. udvidet kystfart, if.LovNr.50
^^/il916.§30: fart øst for linien Lindesnæs-
Texel (dog ikke øst for Kalmar-Bilgenivalde;

jf. indskrænket (4.2) fart og SaVXy.108).
-fartøj, et. (jf. -farer 1). MO. Ludv. -fe-
ber, en. 1) (med.) malariafeber; koldfeber.

Panum.458. 2) afrikansk kystfeber,
(vet.) en af parasitter fremkaldt blodsygdom 20

hos kvæget. SaUXV.108. -fisk, en. (jf. -dyVy

-fugl; zool.) havfisk, der lever ved kysterne

(mods. Dybhavs-, Højsøfisk;. Sal.VI.616.
Ansjosen . . er en selskabelig Kystfisk. Na-
turensY.1921.190. -flod, en. (geogr.) flod,

hvis udspring ligger nær ved dens udløb i havet.

MO. Sal.YI.704. -forsvar, et. (især ^)
MilConv.IV.428. Scheller.MarO. jf. MB.
1812.375. -forsvars-skib, et. (^^ ell.

^j skib, beregnet til kystforsvar og derfor 30

med ringere aktionsradius og fart; især om
de nordiske flaaders kampskibe. Bardenfl.
Søm.1.18. Scheller.MarO. -fort, et. ^ et

ved kysten liggende fort, der udgør en del

af kystbefæstningen (jf. Søfort^. Scheller.

MarO. SaUXV.106f.109. -fredning, en.

(emb.) fredning af kysten ved forbud mod
borttagning af sten, ler, sand og grus fra
forstranden. LovNr.U9^^kl906.§l. -fag;!,
en. (jf. -dyr, -fisk; sml. Havfugl; zool.). 40

Spdrck.ND.134.139. -fund, et. (arkæol.)

stenalderfund, bestaaende af kulturrester fra
bopladser ved kysterne. Wors.SlesvigsOldtids-
minder.(1865).19. SophMull.VO.19. -fyr,
en. 2( en i Middelhavslandene hjemme-
hørende art af fyrreslægten (Pinus maritima
Poir., P.pinasterSol). S&B. ForstO. SaU
XIX.170. -gebyr, et. (emb.) den del af
gebyret for radiotelegram, som tilfalder kyst-

stationen. LovNr.l82^yHl913.§16. -gevær, 50

et. (sj., foragt.) om et tarveligt vaaben, an-
grebsmiddel (egl. m. henblik paa de ved kyst-

militsen brugte spyd). *de (o : Jens Baggesens
angribere) kom dog kun med Kystgevær:

|

med Spidseblad
|
paa langen Raft. Grundtv.

PS.IV.162. -handel, en. (T, nu 1. br.) han-
del paa et lands kyster, ved kystfart. Vare-
handelen (kan være) Provinshandel, Kyst-
handel, Mellemrigshandel. KiøbmSyst.II.
107. VSO. MO. Ludv. -hospital, et. 60

fj/. -sanatoriumj ved kysten liggende hospi-
tal til behandling af kirtelsyge børn. LovNr.
70^^U1905.§2. Kysthospitalet paa Refsnæs.
LovL.IlI.692. -is, en. (fagl.) fast is (i rin-
gere bredde) ud for kysten. Cit.1760. (Speer-
schneider. Isforholdenel861-1906. (1927).23).

Hauch.VII.484. Sal.IX.572. -klima, et.

(fagl.) klima, betinget af havets nærhed; hav-
klima (mods. Fastlandsklima/ Paulsen.IL
643. -kommission, en. (emb.) en for
en amtsraadskreds nedsat kommission, der

afgør, om og i hvilket omfang kystfredning
skal gælde t vedk. kreds. LovNr.l49^^lhl906.
§1. -krig, en. ^ kamp ml. sø- og land-

stridskræfter om besiddelsen af en kyststræk-

ning. Sal.XI.224. Scheller.MarO. CP'-Iand,
et. landomraade, landstrækning langs en
kyst; kyststrækning ('wods. Indland \); ogs.:

land (stat), der strækker sig langs kyst ell.

paa grund af havindskæringer olgn. har et

forlioldsvis stort kystomraade. VSO. Jylland
og andre Kystlande ved Nordsøen. MoZfe.

DH.L6. sa.NTidsskr.III.70. Holland, en
lille Bid af Europas Kystland. JLange.IL.
352. Grækenland var et Kystland, og dets
Mænd var fra Arilds Tid Sømænd. Brandes.
XI.340. Kystlandet mellem Mariager Fjord
og Randers F]OTå.Trap.''VL.338. jf Kyst-
landet, som navn paa et landomraade, be-

staaende af halvøen Istrien m. m., som 1918
afstodes af Østrig til Italien. SaUXV.llO.
CP -langs, adv. langs kysten, (de besluttede

at) ro kystlangs tilbage til Astoria. Rørd.
P.61. kystlangs er alt som én hvid Fraade.
MylErich.VJ.il. Langs Sønderstranden
strækker sig . . en smal Plantning, som vi
følger kystlangs hen til det gamle Visborg
yo\åsitd.AchtonFriis.DØ.II.39. -linie, en.

kystens grænselinie mod vandet (havet), med
særlig forestilling om dens retning og form.
Langs hele Kystlinjen var der . . ingen
Baad at ø\ne.BSchmidt.SS.36. Følgende
Bugtens Kystlinie laa Sandet i en mægtig
Hesteskobue mellem Træerne og det salte

Vand. Drachm.PV.l. SaUXV.105. -lods,
en. ^ lods, der føreret skib langs (uren) kyst;

kendtmand. S&B. Scheller.MarO. -læg,
et. (sj.) paa gammel søbund dannet (moset)

kyststrækning. Fleuron.SK.134. -magt, en.

(nu 1. br.) større (militært betydningsfuld)
stat, som har kystlande. Bagges.Danf.1.284.
VSO. MO. -milits, en. (tidligere ogs.

-milice. MB.1802.22L OpfB.m.l02. —
-militse. Baden.JurO.). ^ en i tidligere tid

bestaaende (særlig ved Forordn.^^hl808 ord-

net) stedlig organisation af frivillige, som
i krigstid skulde værne kysten, især afværge
plyndringer; kystværn. MB.1802.221. PMøll.
11.33. Fund.^y9l889.§2. Kystmilitsen ind-
deltes (1808) i 40 Distrikter og anvendtes
. . til Kystbatteriernes Bevogtning. Den
var uvæbnet, men Regeringen lovede at

drage Omsorg for, at den skulde blive

væbnet med — Spyd. Vaupell.HH.n.304.
Thorsøe.EM.153. \\ hertil Kystmilits-distrikt

(Forordn.^y2l808.§ll), -inddeling (smst.

§2), -rulle (PUVi^l810), -spyd (\eå Slut-

ningen af det 18. Aarhundrede anvendes
endnu . . det saakaldte Kystmilicespyd af

Landeværnet. OpfB.UL102). -nær, adj.

(jf. -nære; O, 1. br.) som ligger nær ved

kysten. Vi har begyndt at faa et Indblik
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i det rige Dyreliv . . saa snart vi fjærner

os noget fra det kystnære Fladvand. iV^a-

turen8V.19U.ll. -nære, suhst. (jf. -nær;

©, /. br.) i forb. i kystnære, i nærheden af
kysten, den store hvide Haj . . som heldig-

vis sjældent viser sig i Kystnære, da den
holder til paa de store Byh. NaturensV.
1912.92. Plantevæksten i Kystnære og
paa mindre Dybder er yppig. 8mst.l914.15.

-politi, et. (emb.) en i 1817 organiseret (i

1919 ophævet) poliiiinstitution, der havde op-

syn med kyststrækningen fra Køge til Ise-

fjordens indløb, og som med stedlige personer
som distriktskommissærer (ji/*. -distrikt^ havde
politichefen i Kbh. til øverste leder. Pl.^Vil817.

§2. LovNr.90''U 1916. §117. -post, en.

(emb.) toldklarerinassted ved kysten. Bek.Nr.
15^lil881.A. -radiostation, en. (jf. -sig-

nalstation, -stationj. radiotelegrafstation, be-

liggende i nærheden af kysten og bestemt til

korrespondance med skibe paa søen. SalJ^XIX.
856. -rev, et. (fagl.) koralrev (af ringe

bredde), der strækker sig langs med kysten og
(mods. Voldrev^ ligger tæt indpaa land uden
ell. næsten uden mellemliggende lagunekanal.
Lutken.Dyr.^344. Steensby.Geogr.120. -sa-
natorium, et. (jf -hospital/ LovNr.70
^^U1905.§2. -signalstation, en. J^ sig-

nalstation til brug for meddelelser ml. skibe og
land (undertiden forsynet med radioielegraf,

jf. -radiostation/ Scheller.MarO. -sik-
ring, en. (fagl.) d. s. s. -beskyttelse. MøllH.
III.682.Frem.DN.146.jfKystsikTings-
anlæg. LovNr.235^yel922. -skLipper,
en. (^ ell. emb.) (skipper, der har ret til at

være) fører af skib i (udvidet) kystfart. (han
var) et Stykke af en Smugler, som de
fleste Kystskippere er. Ill.Familie-Journal.
1913.3.sp.3. Til Erhvervelse af Bevis som
Kystskipper kræves (osv.). LovNr.50^/s
1916.§6. \\hertil Kystskipper-eksamen (Schel-

ler.MarO.), -prøve (LovNr.50Vsl916.§6).
-slcyts, et. Ja; til kystartilleri hørende
(svært)^ skyts. OpfB.UI.143. Scheller.MarO.
-station, en. spec. (^) d. s. s. -radio-
station (jf. ogs. -signalstation/ LovNr.182
^Ve 1913. §16. SaU XIX. 856. -stræk-
ning, en. KSelskNyeSkr.y. 645. Langs
Kattegattets Kyststrækninger. Frem.DN.
175. -so, en. (geogr.) nær ved kysten lig-

gende sø; spec: lagune. Frem.DN.478. Del-
tasøer samt Laguner, Limaner og alle
lignende „Kystsøer". Steensby. Geogr. 144.
-terne, en. \ d. s. s. Havterne (jf. I.

Kirre). Kjærbøll.592. Spdrck.ND.138. -vog-
ter, en. (især ^ ; foræld.). „En formummet
Krigsmand?" . . „Formodentlig en Kyst-
vogter . . Paa en kongelig Borg er man
vel altid paa Krigsfod." Ing. EM. II. 68.
om medlem af kystmilitsen: MB.1802.221.
-værn, et. (nu især hist.) om forsvar af
kysterne. VSO. Skibe, der om Sommeren
holdtes i Søen til Kystværn. MoZ&.D^.IJ.
316.

II
spec. (hist.)^ om kystmilitsen. MR.1812.

489. Køge Politistyrke . . forstod at holde
Mængden i den tilbørlige taktiske Afstand

fra Kystværnets væbnede Sønner. Thorsøe.

EM.154.jfKy8tvæTnsmsinå.VS0. -a,
en. (1. br.) ø, der ligger tæt ved kysten. Sal.

IV.480.
Kyt, en. [kyrTj (sj. Kytte. D&H.). flt. -ter.

(jf no. kytt, fordybning i landskabet med
vandsamling i midten; oesl. m. sv. dial. kut,
pukkel, SV. kotte, grankogle, wo. kott, lille

garnnøgle; egl.: noget rundagtigt ; sml.Kyk-
10 ke; især dial. (jy.)) lille høj af sammen-

blæst flyvesand. CollO. en afbrændt Sand-
ørken, opfyldt af smaa Flyvesandshøie,
Kytterne, og kun halvt bevoxet med Lyng.
Hedeselskabet8Tidsskr.l894.69. mangfoldige
Steder i Hederne forekommer Smaakytter
i Forbindelse med mindre afføgne Stræk-
ninger, i hvilke Vinden ikke har rodet
mere op i Jordbunden, end at de sammen-
føgne Kytter bestaar af det øverste Jord-

20 lag. Det forstlige Forsøgsvæsen. III. (1910).
231. jf. Feilb. |) hertil bl. a. Kylte-hede (Hede-
selskabetsTidsskr.1894.69.1906.111), -parti (o:

(hede)sirækning med kytter. smst. 1903. 198.

Det forstlige Forsøgsvæsen. III. (1910). 231).
1. Kytte, en. se Kyt.
IL kytte, v. -ede. {ænyd.d.s., sv. dial.

kyta (kyta å byta)
; fra mnt. kuten, nt. kiiten

(ku.t(e)biiten), jf. ty. dial. kauten; nu vist

kun dial. (skaansk, sjæll.), jf. Levin.) bytte
30(nL2.i); tuske. Moth.K423. \\ især i forb.

kytte og bytte ('bytte og kytte. Nysted.
Rhetor.48. VSO. 1. 552 („i daglig Tale").
Junge.374. kyte hy te. Moth.B499). Hun
har tusinde Forretninger, og der er ingen
Intrigue, hun jo veed at reede sig udaf.

Hun laaner og tusker, og kytter og bytter.

KomGrønnegJII.UO. deres Bønder . . som
de (fornemme) have Lov til at kytte og
bytte med, som dem selv lyster. CBernh.

40 1.124. jf Bietz.377(skaansk). Kytte-byt-

te, subst. (nu næppe br.) bytte (n.2); tusken.

All Sall, Kjøb og Kyttebytte, som ikke
skeer med en Officiers Tilladelse, skal
være forbuden. SøkrigsA.(1752).§615.

1. Kytter, en. se I. Køter.
IL kytter, adj. se køjter.

Kyvs, en. se. I. Kys.
kyvse, v. se II. kyse.
kyvsom, adj. se kedsom.

50 I. Kæbe eZZ. Kæve, en. ['kæ'bø, nu
især dagl. ell. dial. 'kæ'vo] flt. -r. (ænyd.
kiebe, kæbe (5Mos.l8.3(1550)), jf glda.

yuer kiape, overkæbe (HellKv.32); besl. m.
I. Kaje, Kæft, jy. kiays, kæbe (Feilb.), og
mnt. keve, ty. kiefel, kiefer, osax. cafl, oeng.

ceafl
il
formen Kæbe er nu den alm. i rigs-

(skrift)spr.)

1) om (hver af) de mundhulen om-
sluttende knogler, hvori tænderne sid-

60 der; dels om selve knoglen: (over- ell. under-)
kæbebenet; dels om knoglen med dertil hørende
muskulatur, væv, tænder osv. (jf. Asens-, For-,
Mellem-, Over-, Underkæbe samt Kæft 1);
i videre anv. (zool.) om tilsvarende mund-
dele hos insekter, spec. om det andet par mund-
dele, „midtkæber'', man skal give Præsten

XI. Rentrykt ^»/lo 1929 67
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Boven og Kjæverne (Chr.VI: kiebernej
og KaUunet (af o/ferdyret). 5Mo8.18.3. *Da
leer man først, naar Kiødet faldet er

|

Fra Kiæven. Oehl.P.312. Nebbet bestaaer
af tvende Kiæver.Hornemann.Overs.afBech-
stein : Haandb.f. Fugleelskere. (1802). 20. en
Hær af Insekter med skarpe Kjæver.
Hauch.IV.223. Hans Kæver bevæged sig
— hans Strube med — som tygged og
sank han noget besværligt. Drachm.KW.
47. Panum.386. gabe, saa Kæberne gaa af

Led. D&H. |l spec, i hest. f. ftt, m. overgang
til bet. 2. så hen til kvaserne at losse fisken,

så i land og putte sig lidt mad i kæberne
og så i seng. NMøll.H.1?. det er koldt,
bidende koldt, og da vi lander ved Luft-
marinestationen, og skal til at gøre Rede
for Turen, er det vanskeligt at faa Kæ-
berne paa Gled. BerlTid.^*/2l929.M.9.sp.6.

II
ogs. i navne paa dyr m. en særlig art kæbe,

se fx. Fast-, Hjælm-, Kløftkæbe.
2) (nu især vulg. ell. dial.) om munden.

2.t) i al olm. *Hand (o : ræven) løb bort
| Med

deris (o: løvens og bjørnens) Rov i Kiæ-
ven. LTiti.i 7^5.96. 2.2) om munden som
taleorgan; kaje; i lign. anv. og udtr. som
Kæft 2.2 (men i rigsspr. sjældnere end dette

ord), (hun) har en forbandet slem Kjæve
imod alle. Cit.l761.(JySaml.4R.lII.121).
Hold din Kjæve i, Trine. Schand.IF.310.
han gav dem af Kæben (o: skældte ud) og
det storslagent. JVJens.H.345. Den Dreng
plejede at ha en „farlig Kæve", men i

Dag havde han ikke noget at skulle sige.

Gravl.Herredet.(1919).183. *I Druk er Sofie
gevaldig stærk

| og sjofel og lumsk i Kæ-
ven.

I
En Gang løb hun ud i den bare

Særk
I
og stak en Betjent paa Tæven.

JVibe.Strand'Asters.(1921).32. Feilb. OrdbS.
(Fyn, Sjæll). ordspr.: Den, der er rask i

kjæven, er også i næven. Krist.Ordspr.nr.
4169.

3) (nu især vulg. ell. dial.; jf.: „velop-
dragne Folk sige Kind, og Bønderne Klæ-
be." VSO.(u. Kiæbetand;. „Talespr."'Levin.)
om de bløde dele af ansigtet, der ligger uden
paa kæbebenene; især om kinderne. De
blæsende Instrumenter maae tracteres ma-
gelig uden opblæste Kiæver. LTid.1744.
531. (en) bred Halskrave stod strittende
ud fra hendes plusrøde Kjæver.jBZic^.Ci 920).
XI.28. Du er bleved helt rund i Kæverne
igen. Gravl.AB.71. Feilb. OrdbS.(Fyn), jf.:
Disse Folk var rige og høflige, de sagde
ikke deres Mening lige ud i Næse og
Kæbe paa nogen. J VJen8.HF.37. i personi-
fikationer: *Pust, Stormvind 1 i Seilet med
fuldere Kiæve. OehlL.I.148. Nordostvinden
blæste med tykke Kjæver, med ondt Veir
i Kjæften, som Sømanden siger. HCAnd.
VIII.IOO.

II i udtr. for at slaa en paa mun-
den ell. kinden, give lussinger, ørefigen („give
paa gummerne'^; jf u. I. Kaje^. vafle, eller
valke ens k2eher.Moth.K423. *Een hidsig
blev, og gav Herr Opponentens Kieve | En
dygtig Øretæve. ChrBorup.PM.l6. varme

ens Kiæber.FSO. Feilb. n i udtr. for at gøre
sia fortjent til klø (jf. III. klø 2.2j. Hør I

kløer dine Kiæver, lille Monsieur, saa
. Holb.Ligbeg.38c. Kiæberne kløe

paa h&m.VSO. jf.: „Jeg merker . . at du
vil have fleere Ørefigen" . . „Mine Kie-
ber vil begribe og føle det i det mindste
2 a 3 Bage.*" Holb.Vg8.(1731).II.16.

4) om hvad der i udseende ell. ved sin
fo anbringelse, anvendelse minder om en
kæbe (1.1). 4.1) Gi i al alm. *Her, gemt bag
en Gadedørs lukkede Kæber,

|
jeg kyssed

en Aften det første Par Læber,
| som gjorde

mig tosset og hed. JVibe.Konkyljer.(1919).
10. Storisens haarde, hvide Kæber var nu
ved helt at lukke sig sammen om os. Berl
Tid.^yiil921.Aft.3.8p.5. Nede mod Øst, i

Kystens Kæbe, stod Skærene som stejle,

knudrede Rovtandsrækker. CFMortens.sV.
20 151. 4.2) (især 0; jf. Kæft 4.1j dels om blad
paa saks (især: maskinsaks); bakke (V).
Wagn.Tekn.187. jf. SaUXV.117. dels om
(hver af) de (to) dele af en tang, fileklo,

skruestik olgn., der kan omfatte og fastholde
noget; bakke (V) (jf. I. Kind 2.2^; ogs. (dial.)

om begge bakkerne som en helhed (OrdbS.,
sjæll). Wagn.Tekn.34. Grunth.Besl.188. biU
ledl: De her omtalte Bestræbelser var den
ene Kæbe paa den Knibtang, der skulde

30 kvæle den nordslesvigske Danskhed —
Sprogpatentet af 29. Marts 1844 var den
anåen.PLaurid8.S.y.92. 4.3) (fagl.)om(hver
af) de todele i stenknusemaskine, æl-
temaskine olgn., der bevæges mod hin-
anden og foretager knusningen, æltningen

(jf. I. Kæft 4.2;. SaUXXn.259. jf. smst.
XV.117. 4.4) (nu næppe br.) om (hvert af)
de to lodrette træstykker, hvori brønd-
vippens aksel er fastgjort. VSO. 4.5) ^

40 om genstand, der danner ell. indehol-
der en hulhed, i hvilken noget kan
hvile, ell. hvorigennem noget kan vi-
ses; jf. (nu næppe br.) Krumkæbe om
den krumme ende af en vægtstang, beregnet
til at gribe om en tap. ArchivSøvæsen.I.103.

II gaffelformet redskab (paa hakkebrættet {2)),

hvori mesanbommen hviler, naar den ikke

bruges; ogs. om lignende redskab paa tøj-

bommen (OrdbS.(Skovshoved)). Wolfh.MarO.
50 318. Bardenfi.Søm.1.94. \\ i fit. om jærnbe-

slag (af form som to mod hinanden krum-
mede jærnstykker) , hvorigennem fortøjnin-
ger ell. varp vises. KuskJens.Søm.75. \\ stykke
træ, der er udhulet paa midten, ell. ud-
skæring, udhuling i et stykke træ (fx. en
klampe, en jomfru). SøLex.(1808). Funch.
Mar0.n.7L SaUXV.113. 4.6) (dial.) om
fløj, (hver af to) i en vinkel sammen-
løbende sider olgn., fx. om fløje for enden

60 af en bro (Feilb.), ved vandets indløb i en
vandmølle (AarbVejle.1926.206), fløj paa
fiskegarn (LHBing.'Lesøe.(1802).171. Feilb.).

II (jf.l.Kind 2.8; mur., nu sj.) om (hvert

af) de murpartier af en dør, port, et vin-

due, der begrænser sidefladerne. TEHem-
mingsen.Bygningskonstruktionslære.I. (1894).
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€6. OrdbS. ogs. om væggene paa begge sider

af et ihUted, se Skorstenskæbe.
II. kæbe eW.kæve, y.['kæ-ba ell.(især)

'kæval. -ede ell. (nu ikke i rtgsspr.) -te (Moth.

K424}. (a/L af I. Kæbe (2); sml. II. kæfte)

1) (dial.) i /"orft. kæbe op, aahne mun-
den, lukke munden op (Feilb.) ell. bruge
mund, kæfte op; kæppe op. naar han blev
drillet, saa kæbede han ikke op og skældte
ud, han bare smiXQåe. FalkRønne.Omkrin^
Qadekæret.(1921).17. 2) f i pass., m. reci-

prok bet: trættes; skændes; mundhug-
ges. Moth.K424. Lanaebek.Lex.K85c. 3)

{vulg.; if. „Mm. blandt Haandværkere."
Oaaeordb.^) nyde spiritus; svire; solde;
især i /*or&. kæbe den (jf.åen sp.607^'^-).

jeg ka . . ikke taale a' se, I to ska sidde
dér og kæbe den a\ene. KLars. KV. 70.

JMagnus.VA.8. Skal vi gaa ind off kæve en
Kognak, Herredsfuldmægtig? Wied.Fæd.
154. Hun gaar dér og tjener Føden til

dem, og han har sine 16 Kroner om Ugen
og kan kæve op hver evige Øre ^'\And
Nx.DL.67.
Kæbe- ell. Kæve-, i ssgr. afI.Kæhe 1.

«baand9 et. (nu især dial.) 1) reb, der paa
hovedtøj, klaptræ olgn. gaar under dyrets

kæbe (jf. -rem;. Feilb. OrdbS. (sjæll). 2)

krampe i mundmuskulaturen; mundklemme
(Trismus; jf. -ben-krampe og -bunden^.
VSO. MO. Møim.in.433. -ben, et. om
{hver af) de to ansigtsknogler, hvori tænderne
sidder (Maxillæ); kæbe (I.l) (jf. -knogle
og Kaje-, Kæftebenj. Moth.K424. (han)
forsatte den forliebte Ridders Kieve-Been
et saa vældigt Slag, at han fik heele Mun-
den fuld af Blod. Biehl.DQ.L140. den første

Halvdel af bemeldte Afhandling er virke-
lig istand til at bringe Folks Kjæveben,
gennem en langsom, men stærk Gaben,
ud af de behørige Leååe.PVJac.Breve.149.
da begyndte mine Tænder at falde friske

ud af Kæbebenet. Schand.O.LI.7. \\ hertil

Kæbebens -hule (anat; d. s. s. Kæbehule.
Sal.-" XVIII. 331), Kæbeben -krampe (nu
næppe br.; d. s. s. Kæbebaand 2. JCLange.
B.48). t -brænding:, ^^' om ondartet
halsbetændelse hos svin. OeconH.(1784).III.
125. -banden, part. adj. (nu kun dial.)

om dyr: som har mundklemme (jf. -baand
2); ogs. om person: som har vanskelighed ved
at tale, er faamælt olgn. (jf. kæftbundenj.
Hesten, der, naar den, for længe over
Foertiden, maa faste . . bliver kievebun-
den, kan ingen Føde tage til sig, og styrter.
LSmith.DN.372. PhysBibl.IV.12. OrdbS.
{sjæll). -fod, en. (zool.) om (hvert af) de
lemmer hos krebsdyrene, der er forsynede
med tyggeredskaber. S&B. Boas.Zool.^270.
-holder, en. (med.) instrument, hvormed
man kan gribe om underkæbens forreste del
hos bedøvede ell. af anden grund bevidstløse

patienter for at trække kæben og dermed
tungeroden frem. Kirurglnstr.31. -hule,
«n. (anat.) hulhed i den øverste del af over-
kæbebenet (Antrum Highmori); kæbebenshule.

Viborg&Neerg.BB.ll. Panum.506. -iffle,
en. (zool.) især i flt, om igler, hvis svcmg er
udstyret med tre skarpe, fint tandede kæber
(Onathobdellidæ). Boas.Zool.*253. -kirtel,
en. (zool.) kirtel, der ligger ved kæbebenene
(fx. om spytkirtlerne; jf. -spytkirtel j. Viborg
&Neerg.HB.49. Boa8.Zool.*273. -klampe,
en. C-klamp. Scheller.MarO.160). (til I. Kæbe
4.5) ^ træklods med en udhuling, der tjener

10 til leje for enden af et rundholt. Funch.
Mar'0.IL71. SaVXV.113. -knogle ell.

-knokkel 9 en. (anat.) d. s. s. -ben. Vi-
borg&Neerg.HB.7 . -krog^, en. (fisk.) krog,

hvis lige del er forsynet med to øjer; tveøjet

krog. Fedders.FF.12. -kule, en. (jf.l.Kule
8; anat.) fordybning (rum) ml. underkæbens
grene hos dyr. Viborg.HY.43. LandbO.II.
661. -kæde, en. (især dial.) kæde paa
hovedtøjet, der gaar ned omkr. hestens hage;

20 hagekæde(2); kajekæde; kindkæde (2). (jf.
-baand 1, -rem;. Viborg.BY.43. MilTeknO.
135. -laas, en. (fagl.) laas paa dame-
tasker olgn., af form som et par kæber, der
slaas sammen (jf. -lukkej. PolitiE.Kosterbl.

^Vzl924.1.sp.L -led, et. (anat.) det Ud,
der forbinder underkæben med tindingebenet.
Anat.(1840).1.257. Panum.386. -lukke,
et. (fagl.) d. s. s. -laas. Sølvpung . . Kæbe-
lukke med Klemme.PolitiE.Kosterbl.^/7l923.

30 l.sp.l. -læder, et. (sml. -tøj ; vulg., nu
næppe br.) om munden, især som taleorgan

(jf.l.Kæbe2); (alm.:) mundlæder. *(han)
gik rundt med Æbeler . . | Brugte stygt sit

Kjæbelæ'er. FolketsNisse.^^1x1864. 3. -mu-
skel, en.('Z. br.) muskel, der bevæger kæberne;
tyggemuskel. H.auch.VI.367. -parti, et.

Hans Ansigt karakteriseredes især ved et

meget stærkt udviklet Kjæveparti. Schand.
F.217. -poste, en. C/f. Kindpose; zool.)

40 hulrum i kinderne hos forsk, pattedyr, hvor
overflødige næringsmidler opbevares. Brehm.
Patted.l5. BMøll.DL.L17. SaUXV.113.
-rem, en. (fagl. ell. dial.) rem, der spændes
om hestens kæbe for at holde hovedtøjet paa
plads; hagerem{2) (jf.-haa.nå 1, -kæde, Kaje-
rem>. PhysBibl.III.85. MR.1831.3. LandbO.
11.669. Kværnd. Feilb. \\ hertil :KæhQTem{s)-
strop. Mil Tekn 0. 128. Landb O. IV. 196.
-sejl, et. (zool.) hudfold i overmunden (hos

50 visse fisk). Krøyer. III.427. -skæg:, et-

(nu kun dial.) dels om kindskæg; dels om
hagelap. Hanen havde røde Fiære, en rød
Kam, og ligedanne Kiæveskiæg. jPranfe.

SM.1805.486. Feilb. -spytkirtel, en.
(zool.) spytkirtel, der ligger i mundhulens
bund ved midten af underkæbens indvendige
flade; underkæbespytkirtel, Glandula (sub)-
maxillaris (jf. -kirtelj. Panum.226. Boas.
ZooU622. -stykke, et. (fagl.) om (hver

60 af) de to remme i et hovedtøj, der gaar ned
langs kæbernes sider, og hvori biddet spændes.
MilTeknO.128. LandbO.II.669. || hertil: Kæ-
bestykke-strop. LandbO.IV.196. -stærk,
adj. ("kæb-, kæv-, Gram.Nucleus.264. Høysg.
S. 340. JBaden. Gram. 43. Leth. (1800).
Feilb.). (til I. Kæbe 2 ; vtilg. ell. dial.) som

QV
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taler dygtigt ell. meget; især: som er dygtig

til at give svar, bide fra sig, diskutere olgn.

;

som er godt skaaret for tungebaandet; mund-
rap; ogs. trættekær olgn. (jf. kæftestærk 2).

Moth.K424. *Den Femte fik en skrap, en
kiæbestærk Heltinde:

|
Hun førde Ordkrig

tit og kunde altidvinde./S<M6J04. 1 (skal ikke)

trættes med ham, thi han er saare skrift-

klog og kæbestærk. ^ø^/i.JT.iPO. Schand.
F.362. man (tror) i den veltalende og vidt-

løftige Bernhard at kunne genkende den
dygtige og kæbestærke Peder Uiort.Vilh
And.FM.l7.119. Feilb. Kværnd. OrdbS.(Fal-
ster), -stød, et. stød (fx. i boksning), der

rammer modstanderens kæbe (jf. Hagestød 2).

*Bill endte med et Grin, særdeles munter
—

I

til med et Gisp han satte sig på Gum-
pen,

I

ramt af et Kæbestød. Rørd.JH.1.181.
kæbet ell. kævet, adj. ['kæ'baf, 'kæ*-

V9t] som sidste led af ssgr.: [-jkæ-'baf, -|kæ'-

V9t] (afl. af I. Kæbe) 1) til I. Kæbe 1;

i ssgr. som fastkæbet. 2) til I. Kæbe 3; dels

(sj.) i selvstændig anv.: som har et stærkt

fremtrædende kæbeparti, (han) kom ud fra

en af Længerne med det røde, kæbede
Ansigt svømmende i Smil. Søiberg.LL.2 74.

dels i ssgr. som: *een saa Brødløs Kunst
og gusten-kiæbed Stand (o: forfatter-

staiiden). Wadsk.98. de (havde) været ra-

gede og glatkiævede. Biehl.DQ.IV.72.
se ogs. hul-, pludskæbet. 3) ^ til I. Kæbe
4.5: som er forsynet med en kæbe. Kjæbet
Jomfrue. Funch.MarO.il. 71. EFisker.Ba.-
Fr.Sø- Ordbog.(1839).62.
Kæbe- ell. Kæve-tand, en. (nu

næppe br.) om kindtand ell. om tand (hos

fisk), der sidder paa kæben (mods. Hud-,
Svælgtand olgn.). PhysBibl.I.S45. Viborgéc
Neerg.HB.12. Lutken.Dyr.^257. -tøj, et.

(jf. -læder; spøg. ell. nedsæt.) om kæberne ell.

munden (mundtøjet). Det maa være tør
Kost, naar selv Folketinget ikke faarKæbe-
tøj et i Bevægelse. VortLand.^M905.2.sp.2.
JMagnus.( Verdens-Spejlet.1905/06.265). (Jie-

stene var) nøjsomme, det svære Kæbetøj
gjorde at de kunde gaa paa Halm alene.
JVJens.CT.48.
kæb-haj, adj. se kæphøj, -op, en.

flt. -per (Aakj.SV.VIIl.27). {af I. Kæbe
(1, 3) og op; jf. fynsk kævsop i sa. bet.

(OrdbS.) og Flsiho-p; dial.) slag under hagen
ell. paa kinden, munddask; lussing, (dron-
ningen drev) ham En i Hovedet, saa ingen
af os Mester-Slagtere vilde skammet sig
ved den . . Og saadan en Kjævop skulde
Grev E. ikke have Lov til at gjøre Oprør
for I Kjøbenhavnsposten. 1829. 319. sp.2. der
maatte langes en Kjæbop tilhøjre og træk-
kes i et Øre tilvenstre. Aakj.FB.79. hun
knaldede Indehaveren af de amerikanske
Støvler en Kæbop, saa han sank om i

Hækken derude i Krohaven. -/IfarmsMø/^er.

DerødeMure.(1917).161. Feilb. -stærk,
adj.se kæbestærk,
kæd, adj. se ked.
I. Kæde, en. ['kæ-aa] (Eøysg.AG.170)

ell. (nu gldgs. ell. dial, se Thorsen.63. Kort.

70f.86. jf. Feilb.) [ike-8a] (jf de tidligere

brugte skriftformer Kjede (se ndf.) og (sjæld-

nere) Kede (vAph.(1772).III. OpfB.UIL
345); sml.: „Udtalen nærmer sig nu mere
til Kiæde.^i^O.^. fit.-r. {ænyd. kæde, kiede,
(guld)kede, keyde, glda. kædhe, kæthe
(2Mo8.39.15 og Dom.16.21 (GldaBib.)), sv.

kedja, ked (fsv.'kdiåhiB.) , no. kjede, glno.

10 kæta; /"ramwf.kede, sideform til wwf.kedene
(jf. holl. keten samt Kætting^, oht. ketina
(ty. kette^, laant fra lat. catena; jf. ketle,

H. kæde)
1) række af (i alm. ens) i hinanden

stukne ell.paa anden maade forbundne
led (oftest af metal og af form som smaa
ringe), der enten aaben ell. lukket (endeløs,

uendelig) finder lign. anvendelse som en snor^

et reb, tov olgn. 1.1) om saadan genstand^
20 brugt til fastgøring af noget, til over-

førelse af en bevægelse, kraft, til af-
spærring af plads, til opmaaling osv.

Moih.K425. sætte Kiæder for Gadene.
vAph.(1759). Vinskilte, med Kæde, mrk.
Sherry Portvin. Politi É.Kosterbl.^yiil925.
l.sp.l. brugt som stofnavn: Pertyrlinen er
dels af Kæde, dels af Staaltraad.^ardew;^.
Søm.1.116. Vaterstagene er af Kæde og
støtter Bovsprydet ntådiå. KuskJens. Søm.

30 151. af de mange spec. anvendelser frem-
hæves fig. :

II ^ om ankerkæde. Funch.MarO.
Lill. have klare Kæder. Wolfh.MarO.356.
ligge for 60 Meter Kæåe. Scheller.MarO.
mand Ankerspillet, hiv Kæden kort —
klar til at lettelEMikkels.JD.59. || om kæde
paa cykle, hvorved bevægelsen overføres fra pe-
dalerne til baghjulet (jf. Blok-, Rullekæde^.
Cyclehb.68. KWiinstedt. Vejene. (1914).41.

\\

(fagl.) om kæde af 20 meters (tidligere 25
40 alens) længde, brugt ved landmaaling ; maale-

kæde. samtlige . . Landeveie (skal) med
Kiede opmaa.\es.Forordti.^yi^l793.L§3. Sal.^

XV.360.
II

(ur.) om fin kæde, der forbinder
fjederen og snekken i et ur. LTid.1746.173.
mit Hjerte rumsterede i mit Bryst, som
naar Kjæden springer i et Uhr. Blich.

(1920).XIL158. GFUrsin. Uhre.(1843).56.
SaUXXIV.310.

II (fys.) om kæde, hvorved
den person, der skal elektriseres, staar i for-

50 bindelse med elektrisermaskinens konduktor,
SaUVL879. billedl: Aarestr.SS.IV.101(se
u. elektrisk l.\). Man følte sig, som kom
man ind i en elektrisk Kjæde, naar Ræk-
ken lukkede sig, og man naaede paa Plads.
Bang.S.5.

|| (^, foræld.) kædestykke, der i

et skydevaaben med hjullaas forbandt slag-

fjederen og hjulet (SaVX.583); senere: ind-
retning (en slags fjeder ell. vægtstang), der
forbandt hanen og slagfjedren i en

60 stenlaas (flintlaas). Funch.MarO. 1.37.

MilTeknO.135. \\ talem.en kæde er ikke
stærkere end dens svageste led olgn..

WJames. Religiøse Erfaringer, (overs. 1906).
68. Det er det svageste Led, der be-
stemmer Kædens Styrke, og Europas Fred
er i høj Grad afhængig af, at Wilnostriden
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bringes ud af Yerden. Tilsk. 1928. 11.123.

være bundet til himlen med kæder
{lignende udtr. paa ty. (brugt af Wallenstein

cm byen Steitin); nu næppe br.) være i pagt
med højere magter; staa under himlens sær-

lige beskyttelse. „Er Ditmarsken bunden
med Kjæder til Himlen?" brummede han,
„siden Man gjør saa mange Omstændig-
heder? Her er Udrustninger til at sprænge
et heelt Kongerige.'* Blich.(1920). XV.27 lo

(efterMolb.DK.106). se ogs. u. Jærnkæde.
1.2) (foræld.) oftest i flt., om saadanne ind-

retninger, brugt til at fastspænde en fanges
lemmer, fastgøre ham (ell. dyr) til et sted

olgn.; (nu alm.:) lænke(r); ofte billedl. ell.

i sammenligninger (jf. Rosenkæde/ *Hun
stedse venlig var, sig kunde saa forstille

|

Og med Hus -Folkene saa efter Ønske
spille,

I
At hun dem hafde som i Kiæder

og i Baand. Holb.Paars.202. uden at op- 20

bie Svar, befoel han at slutte Keiseren i

Kiæden. sa.HhJ.527. *Der, hvor usle Hyt-
ter samled' stode . .

|
Der, hvor Armod

græd i tunge Kiæder. Bagges.Ungd.II.117.
*Kiæden, jeg er smeddet til,

|
Er Mørkets

Lænke. Oehl.XI.127. *Sangens Røst
|
Har

længe ligget som i Kjeder,
|
En Fange i

mit tause Bryst. Winth.(Bogvennen.1926.80),
*Her Led for Led den (o : tanken) danned
sig en Lænke . .

|
Hvis Kjæder Dag for 30

Dag sig mere stramme. Pa^i¥.7F.-^05. 1.3)

om smykke-, prydgenstand (ogs. under-
tiden brugt til fastholdelse af noget). Du skal
og gjøre Guldfletninger, og to Kjæder af
puurt Guld. 2M.os.28.14. Hvor meener I

vel det Guld-Armbaand er kommen fra,

den Kiæde, den TobsLcks-Dose? Holb.Tyb.
III. 2. *disse rige, kostelige Kiæder,

|

Som slynge sig omkring hans Hals og
Arm. Oehl.SO.27. Storkorsridderne bærer 40

enten Ordenstegnet i en Kæde over Bry-
stet eller i Baand over Skuldrene hæn-
gende ved højre eller venstre Hofte. Sal.^

XVIII. 576 (jf. Ordenskæde;. et guldur
med kæde Cjf. Urkædej \ 1.4) (poet.) om
række af sammenflettede blomster; guir-
lande olgn. en Kiede af Blomster snoede
sig om de høie Stsinge. Birch.I.134. især
i ss^r. Blomsterkæde: *For dig er Plig-
tens Baand en Blomsterkjæde. Thaar.ES. 50

494. Dette Land (o: Fyn) har holdt mig
fast, om ikke just ved Rosenbaand, dog
ved ret skiønne Blomsterkiæder. Molb.
Dagb.274. (de) vendte hjem med lange
Blomsterkæder om Hoved og VL2i\s.KMich.
Sønnen.(1903).49. jf. ogs. Rosenkæde.

2) (væv.) fællesbetegnelse for alle de traade,
der (ved vævning) gaar i tøjets længderet-
ning; rending; rendegarn. Moth.K425.
et Slags Tøi, hvis Kiæde bestaaer af Lin- 60

farn og Indslag af Uldgarn. KiøbmSyst.
111.330. VæverB.5. Halleby.86. jf.: (smyr-

natæpper) ere vævede paa Jutekæde,
hvad der gør dem ømtaalige for Fugtig-
hed. 7oHfl:/.IF^.n<5.

3) om række ell. kreds af personer (ell.

dyr). 3.1) om række ell. rundkreds af
personer, der har hinanden i haanden.
(de paa stranden staaende) grebe hverandre
i Hænderne (for at hjælpe baadens besæt-

ning). Jeg indsaae ikke strax, hvad denne
Kjæde havde at betyde. Blich.(1920).XIX.
187. Drachm.1.334. Betjentene sprang ud
og dannede Kæde over Gaden. PoZ.VsiP^f.
6.sp.3.

II
(dans.) om række af dansende per-

soner; spec. om (del af) dans, bestaaenae i,

at de i kreds staaende deltagere bevæger sig

frem, idet de giver hinanden skiftevis højre

og venstre haand (ofte i forb. danse (i) kæde,
gøre kædej. Det ene Træe rakte med en
behagelig Mine det andet Træe sin Top
og Greene, som vore unge Karle rekker
Pigerne deres Hænder, naar de slaaer den
nye Kiede. Argus.l770.Nr.3.1. *Saa danse
vi (o: havfruerne) Kjæden paa Dybet.
Grundtv.PS. V.346. jeg lagde Mærke til, at

han i Kjæden ikke vilde give min Dame
sin UsiSind. Blich.(1920).XII.29. (hun føres)
med i Dandsen. Her mødes hun med Ce-
cilie og La Rebelliere. De gjøre Kjæde.
RCAnd.X.82. De var bleven lige kaade
alle. De gik „i Kæde" omkring Stenen.
Drachm.F.1.222. PaulPet.Dans.40. HGru-
nerNielsen.Vore ældste Folkedanse.(1917).3jf.
enkelt, dobbelt kæde, navn paa to gi.

danse. FynsTidende.^Vitl926.18.sp.6. Feilb.

||
GJ billedl. (jf. bet. S.3). *Hans (o: Jesu)

Åand er i vor Kjæde,
| Hans Ord er i vor

Mund. Grundtv.SS.IV. 406. Mennesker i

svundne Slægter, der sejgt og trofast dan-
ner Kæde op gennem Tidernes Brænding.
HAhlmann.Moderne da.Lyrik.(1922).30. jf.
bet.S.2: *Tidsrøsten jo haver os vækket:

|

„Pur udi alle Mand nu paa Dækket I
|

Formerer den trofaste Kjæde I
|
Da kunne

medLystlfremtræde.''Blich.(1920).XXIII.
32. 3.2) (^ ell.jæg.) om soldater, jægere
ell. klappere, der er anbragt (og rykker
frem) m. visse mellemrum ved siden af hin-
anden (jf. Blænker-, Forpost-, Klapper-,
Skyttekæde;. 750. *Vor Kjæde var i Ilden.
IICAnd.Dan.8. I Fegtningen ved Adsbøl
var Compagniet opløst i Kjæde og maatte
et Øieblik vige for Overmagten. Éolstlll,
53. *Bøssen kjendte Hr. Jacob fra Grun-
den,

I
Og indexercerte sin Hær.

| Han
lærte dem lade og tage paa Korn

| Og
løbe i Kjæde til Takt af et Horn. Drachm.
DM.161. Skytterne gaar i Kæde (paa Linie)
over'M.2irken.Frem.^^U1927.omslag.3.^irem-
ad, former kæde I

j 3.3) (videre anv. af bet.

3.1J om sammenslutning af personer
(jf. Frimurerkæde; ; især i navne paa saa-
danne sammenslutninger. Kæden ell. (offi-
cielt) Kæden de tre vise af Østerland, d.s.s.

Kædeordenen. Krak.1922.11.168. SaUXV.
115. Kvindernes internationale Liga for
Fred og Frihed, Dansk Afdeling, (tidl.

Danske Kvinders Fredskæde).Krak.1927.
1.166. 3.4) (efter ty. eine kette hiihner; egl.

et andet ord : ty. dial. og ænht. kiitte (kitte),

holl. kudde, oht. cuddi, hjord; jæg.) om en
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flok (opflyvendt) agerhøns. Frem.^^lt
1927.omslag.3.

4) om helhed, der udgøres af en række
med hinanden forbundne ell. sammen-
hørende ting ell. forhold. 4.1) (O i al

alm., især om hvad der ligner ell. minder
om en kæde (1). Denne Fremstilling . .

skal ikke (være) en sanket Kiæde af Bil-

leder. Molb.Indl.10. Da endelig Amerika-
nerne i Sommeren 1903 bragte Stillehavs-

kablet i Land paa Philippinerne, føjedes
det sidste Led til den telegrafiske Kæde,
som omspænder den hele Jordkugle.
WSchwanen/l.TF.115. jf.: Her indbefatter
nogle Dage offsaa . . den Dag, som var i

Gaar, saa at de agtes alle med den nær-
værende Dag at gjøre ligesom een Kjæde
og eet 'T\åsmte.Høy8g.S.2é6. 4.2) (elektr.)

forbindelse af flere galvaniske ele-
menter, der i forening sender strøm gennem
en ydre ledning. Et Batteri (Kæde) af 3
Bunsen- Elementer. SaUIX.384. galva-
nisk kæde, d.s. smst.385. 4.3) (skol.) om
skrifttræk, bogstaver, der hænger sam-
men, skrives ud i eet (uden penneløft-
ning). Folkeskolen. 1928. 249. sp.l. 4.4) om
række (ell. flere parallelle rækker) af bjerge
(bjergkæde), bakker olgn. ell. (sjældnere) af
søer, bebyggelser osv. den Kiede af høye
Bierge, som synes at giøre et langt Pro-
montorium. Rolb.Hh.II.146. oppe i Landet
ligger en Kiæde af engelske og franske
Factorier. FrSneed.1.489. (de) oprettede en
Kæde af faste Handelspladser . . langs
Amerikas Nordvestkyst. Børd.P.21. Flyve-
sandsbjerge, der samles i Knuder og spre-
des i Kæder. Skjoldb.SM.l. Fra Hvinning-
dalbakkeme forstaar man maaske bedst,
hvorledes Sørækken her som andre Kæ-
der af Søer i Jylland er dannet.HVClaus.
DL.126. jf. Klitkæåe. Andres.Klitf.61.84.
244. Bliver ogsaa sydlig derfra dette oro-
graphiske Forhold noget utydeligt, saa
træder det dog igjen meget tydeligt frem
i Skaane, og tilsidst i Danmarks Kridt-
ls.jeder.GForchh.DG.18. 4.5) (gram.) om
forbindelse af over- og underordnede sætnin-
ger (i alm. en hoved- og en ell. flere bisæt-

ninger); periode; (nu alm.:) sætnings-
kæde. Leth.(1800). jf.: Periodus er en hel
eller fuld mening saaledes stiled, at dens
Propositioner . . hænger samen med hver-
andre ligesom i en\}æde.Høysg.AG.170.
4.6) (fagl.)om følge, forbindelse af (ma-
tematiske) størrelser, ligninger(jf.K2d-
de-hrøk,-Tege\,-Tegnuig), slutninger, tan-
ker (jf. Kædeslutning samt Tankekæde^
olgn. en Kiæde . . af Slutninger, af Tanker.
VSO. MO. 4.7) CP om forhold, foreteelser,
der danner et hele, hører sammen, fx.
som led i en udviklingsrække, slægtskabsfor-
bindelse, aarsagssammenhæng, ell. om uaf-
brudt tilstand (se sp.lOeS'^^«-), meget hyp-
pig forekomst af visse fænomener,
foreteelser, begivenheder (især afsamme
ell. lignende art), vor heele Levnet er en

Kiede af Elendigheder. Holb. Mase. II. 3.

den invention at laae historien at samen-
hænge i en kiede er det som har plaget
mig mest. sa.Brv.87. skulde jeg . . skamme
mig ved mine Paarørende, der ikke har
giordt noget Lastværdigt, og hvis Fattig-
dom (en Stand der er meget fornøden i

Naturens Kiæde) er deres eeneste Last.

Pamela.III.39. den skjulte Kjæde af Hæn-
10 delser, som vi kalde vor Skjæbne. Ew,

(1914).IV.275. Naturen er en Kjæde af

Gaader. HCAnd.I.315. „der venter paa dig
endnu glade Dage i tykke Skarer." „Ja
Grædedage og Taarenætter i en hel og
ubrydelig Kæde.** JFJac.1.237. *Og tro ej,

at Livet alene er Pligt | Og Tvang i uen-
delig Kæde. Regensens'Vi8ebog.(1923).25.
være et Led i Slægtens store Kæde. D&E.
jf: Det er ellers det fornemmeste, som

20 tildrog sig mellem Kong Friderik og Dron-
ning Christine, hvilket, endskiønt det er
skeet paa differente Tider, leg haver an-
ført paa et Sted for at have det altsammen
udi en Kiede.IIolb.DE.IIL130. *Hver sand-
dru Kunstner (har) trolig fulgt sin For-
mands Fied . . sig vel bevidst, | At . . til

Led sig broderligt maa slutte Led, | Saa-
fremt fuldendes Kiæden skal. Oehl.L.1.265.

II
(nu næppe br.) i forb. m. entalssubst. Sla-

30 vernes Liv og Levnet er en Kiede af Træl-
dom. OeconJourn.1758.291. (hans liv) var
en Kiede af Virksomhed. Mall.(Rahb.LB.
11.42). jf.: Hans hele Opførsel er en Kiæde
af et ædelt Væsen og Oprigtighed. XTid.
1747.48.

IL kæde, v. ['kæ-99] -ede. {jf. ty. ket-

ten; til L Kæde) 1) (især fagl.) til I. Kæ-
de 1. l.l) forbinde til en kæde ell. ind-
føje som led i en kæde; især i forb.m.

40 præp.-led ell. adv. ssimmen. Leth.(1800).
||

til I. Kæde l.i. Ringbrynien, dannet af fine

Jernringe . . kjædede saaledes i hverandre,
at hver Ring stadig griber ind i fire andre.
SophMiill.VO.544. naar Isslag og Frost-
knolde rundede Stierne til vandrette Is-

tappe (maatte) de Rejsende . . kæde sig
sammen med Tove. TroelsL.1.94. Folk, der
har været med til at kæde Trækloverne,
som Køerne om Vinteren havde om Hal-

so sen i Stalden, omhyggeligt sammen om
Foraaret ved at stikke dem ind i hinanden
saa de dannede en lang Lænke. Achton
Friis.DØ.I.170. \\ <iZ I.Kæde 1.3.*Jeg bringer
Dig Smykker, som Guldsmedens Haand

|

har . . kjædet og knyttet tilsammen i

Baand.i)mc/im.G^.5.
II
kæde ind, (1. br.)

indføje (som led) i en kæde (jf. indkæde^.
(billedl; jf. I. Kæde 3.i:; der var sket For-
skydninger indenfor Vennernes Kreds . .

60 gamle Venner var skudt ud og nye kædet
ind. KnudPouls.TJ.71. kæde fra, (nu. 1. br.)

opløse, aabne (enderne af) en kæde. den ene
vagthavende Under-Officeer (blev) vaer, at

Norcross begynte om Natten, i hvor kort
sluttet han end var, at arbeide paa sine

Lænker, for at faae dem kiedet fra hin-
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anden. CPRothe.JN.275. 1.2) anbringe,
lægge kæde paa ell. omkring }\(fagl.) til

I. Kæde l.i: hægte kindkæden (haaekæden)

faa den dertil anbragte krog ell. hage paa
estens hovedtøj, kiæde Hesten. Viborg.HY.

43. e.br.
||

(sj.) til I. Kæde 1.4, i forb. m.
om: slynae ell. flette (en blomsterkrans)
om. (billedl.:) *Vort Norden, om dit Moder-
sæde I vi Hæderskransen sønlig kjæde.
Rich.III.107. 2) (dial.) til I. Kæde 3.i: lo

danne kæde (3.i). Smedens Søn . . var
en Slags Anfører i Dansen. Naar man
skulde til at kjæde, hørtes hans opmun-
trende: „Ssj, ssj, ssj, ss\l** JakKnu.F.143.
Feilb. OrdbS.(sjæll.). 3) CO overf. anv. af
bet. 1 (ell. til I. Kæde 4); i forb. m. præp.
til (nu næppe br. i) ell. adv. som sammen:
bringe i forening, forbindelse ell. sammen-
hæng med; forbinde; sammenføje. Det
Nærværende er i uafbrudt Følge kiædet 20

til det Forbigangne. Molb.Indl.41. *Gud og
Mand, for Støv at hæve

|
Did, hvor Lysets

Aander svæve 1 I Himmel kiædet saa til

Jord,
I
Hvilken Tanke, guddomsstorl

Grundtv.SS.I.581. *Den blomstrende Som-
mer blev kædet til Høst. Drachm.RR.8o.
et dybt forbundet Blods- og Valgslægt-
skab kædede disse to Mennesker sammen.
H.Schwanenfl.Be.130. de Begivenheder, der
kæder sig sammen til det gode Resultat. 3o

Riget.^y6l911.2.sp.6. jf.: den Orden, i hvil-
ken den ene Skabning ligesom er kiedet
i den anden. Basth.AaT.12.

\\ (jf. I. Kæde
4.6^. Denne Slutning kiæder sig umiddel-
bart til den foregaaende. MO. Saaledes
kiæder Tanke sig til Tanke, smst

III. kæde, v. se II. kede.
Kæde-, i ssgr. af I. Kæde, især (hvor

intet andet ndf. angives) i bet. 1. -akse,
en. [4] (bot.) akse, der er sammenkædet af ^
skuddele, der hører til forsk, generationer,
men tilsyneladende danner en enkeltakse;
Sympodion (mods. Enfodsaksej. Warm.Bot.
73. -anker, et. ^ anker, der er fast-
gjort i en jærnkæde; kættinganker. Funch.
Mar0.11.71. -baand, et. (nu næppe br.)

kæde, bestaaende af hemper (2); i billedl.

udtr.: *Den vide Omkreds, hvor Materie
og Aand

|
Af særskilt Slægt og Art paa

Trappetrin opstige;
|
Hinanden mere lig, 50

dog aldrig ganske lige,
|
Og alle Hem-

per paa det samme Kiædebaand. Tullin.
SkY. 7. Rahb. E. II. 74 (se u. Hempe 2).
-bjerg, et. [4.4] (geol.) i flt, om lang-
strakte bjerge, der i reglen bestaar af flere
parallelle rygge ell. kamme, dannede ved fold-
ning af jordskorpen (jf. Foldekædej. Uss.
AlmGeol.22. -bom, en. [2] (væv.) bom
(i en væv), hvorpaa kædegarnet er oprullet;
garnbom (jf. -valse 2). VSO. OpfB.^VIL515. 60

Eage.^900. -brev, et. [41 om (brev indehol-
dende) kædebøn olgn. -bro, en. (fagl.)
(hænge)bro, der er ophængt i kæder. Levin.
SaVXV.lU. billedl: *Et . . mægtigt Led
Din (o: Tegners) Sang har bundet

I I Kjæ-
debroen mellem Kyst og Kyst. PZom^.7 F.

11.67. -broder, en. [8.8] (frimurer-spr.)
medlem af kædeordenen. Kbh.^^/elOll.l.sp.G.

-bryder, en. (fagl.) værktøj til adskillelse af
kæden paa motorcykel; kædeskiller. PolitiÉ.
Ko8terbl.yiil924.3.8p.l. -brok, en. [4.6]

(mat.) blandet tal (o: et helt tal og en brøk),

hvor brøkens nævner er et blandet tal, hvis
brøks nævner igen er et blandet tal og saa-
ledes videre. MO. ogsaa paa Skolen . .

havde jeg et forunderligt Uheld. Jeg blev
hængende i enKjædebrøk.^ero8.Gr^./.^87.
Sal.^X.V.114. -brond, en. ^ aabning i

dækket, brønd (3.8), der fører ned til kædekas-
sen; kættingbrønd (jf.-pihe). Scheller.MarO.
-bon, en. [4] (jf. -brev^ skriftlig bøn, som
tilsendes en person med paabud om (hvis

man ikke vil paadrage sig ulykker) at lade
den gaa videre til to ell. flere personer. Dag
Nyh.^N^1913.Till.2.8p.4. Feilb. -dans, en.

[3.1] dans, hvorunder deltagerne holder hin-

anden i haanden ell. bevæger sig frem, idet

de skiftevis giver hinanden højre og venstre
haand. VSO. Fadebursternen . . har faaet
alle Pigerne ud paa Gulvet og stillet dem
op ; hun danser en Slags Kæde-Dans med
dem. Drachm. FÆ. 172. (i) mangfoldige
danske (folke-)Yiser (nævnes) Visesang
ved Kædedans. JohsSteenstr. (HistTidsskr.
9R.I.374). de var saa mange, at de ved
at ta hinanden i Hænderne kunde ind-
krinse Hytten og gaa i Kædedans om-
kring åen.Åakj.YF.86. JSGriinerNielsen.
Vore ældste Folkedarise. (1917). 3. \\ billedl.

Rahb.(VSO.). en Kjededands om en eller
anden literair Afgud, ^ierfe. 7.4 7. f -dra-
gen, adj. opmaalt med landmaalerkæde.
Af hans Kieddragne Jord bør . . han ey
miste noget. OecMag.1.27. MO. -gang,
en. 1) [3.1] (nu kun dial.) det at gaa mea
hinanden i haanden ell. i en række. MO.
Klat i Kjædegang (o: navn paa en børne-
leg; jf. II. klat;. Eri8t.BRL.519. 2) (overf.
anv. af bet. 1, jf. ogs. 1. Kæde 4.7; nu næppe
br.) dels: rund-, kredsgang; dels om udvik-
lingsgang, nøje sammenhæng ml. begiven-
heder, tilskikkelser olgn. mine ordentlige
Embeds-Pligter have ofte kunnet adskille
Kiædegangen af mine Tanker. JCLange.B.
Fort.8. den Tingenes Kiædegang, som
mig uventet medførte hin store Foran-
dring i min Stilling. Rahb.E. V.211. Digte-
ren foresatte sig . . at føre Læseren ind
i en Kiædegang af vidunderlige Begiven-
heder. Molb.BlS.2Saml.I.425. et træffende
Symbol paa Livets Kjædegang I KFWi-
borg.NordensMythologi.(1843).39. 3) (nu sj.)

om siksaklinie, bølgelinie olgn. oven over
Apidis Billede sees først Solens Billede,
som en blank Stierne med udstrakte Vin-
ger, under dem sees en Kiede-Gang, be-
staaende af tvende Rundinger krydsviis
igiennemskaarne. L Tid. 1 723. 390. Haand-
taget var udskaaret som en Hest, og ud-
skaaret i Kædegange var hele Fjælen
(o: en manglefjæl) med et Hjærte i hvert
Hjørne. Gravl.E.ll. jf. : En Sejltur uden-
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skærs langs Norges Vestkyst, et Kæde-
gangsløb mellem nøgne Klippeknuder.Z'afc
i^iel8.Minder.II.63. 4) [4.i] (nu kun dial.)

om en slags syning i siksak (paa lærred;

jf. -mønster^. Kæde-gang . . kaldes en
syning, som gåer i hinanden i led, som
en kæde. Moth.K426. „En Slags Syening
paa Linned, hvorved Tunger dannes."
VSO. OrdbS.(Lyø). -sarn, et. [2] (jf.
Kættinggarn; væv.) det garn, der udgør
kæden (2); rendegarn. VæverB.2. YareL.*
769. -hals, en. ^ kort jærnkæde, der ved
hidevindsejlads sættes i halsen af sejlet (ved
siden af tovhalsen) for at bære trækket, (ma-
troserne) havde hevet Tovhalsen tot klar
til at slække Kædehalsen. KnudAnd.H.49.
-handel, en. [3 ell.A] (Y ell. jur.) især

m. h. t. forhold under verdenskrigen : handel,

hvorved en vare gaar fra haand til haand
ml. grossister ell. detaillister indbyrdes (ell.

endog fra detaillist til grossist) og saaledes for-
dyres unødvendigt (jf. Bek.Nr.265^Vsl917).
PoUya917.5.S'p.l. B:age.*1281. JacPalu-
dan.F.67. -handler, en. [3 ell. 4] (r ell.

jur.) person, der driver kædehandel. PoV^U
1917.5.sp.2. Mellemhandlere, „Agenter",
Jobbere af enhver Art, Kædehandlere og
Spekulanter, fiskede i rørtVande.jffZ^aarsft.

M.281. -harve, en. (landbr.) harve, der
bestaar af firkantede jærnled, sammenkædede
paa langs og tværs, saaledes at hvert andet
led ligger vandret, hvert andet staar lodret

(jf Engharve;. OpfB.^IV.313. LandbO.II.
535. -njnl, et. t) tandhjul, hvis tæn-
der griber ind i leddene paa en kæde (brugt
til overførelse af en bevægelse; jf. -skive 1,

-tandhjul;. TeknMarO. SaU V.367. 2) (fagl.)

vandhjul af form som en endeløs kæde med
en række smaa spandelignende skovle. OpfB.^
III. 345. 3) S d. s. s. -skive 2. Seheller.

MarO.49. -jagt, en. [3.2] (jf. Kedeljagt;
jæg.) afsøgning af et jagtomraade, idet jæ-
gerne gaar frem i en kæde (3.2). YigMøll.
EJ. 184. -kasse, en. (jf I. Kasse 1.9

j

spec, dels (^) om kasse (i lastrummet) til

ankerkæden. Naar Kæden kommer fra
Kædekassen, gaar den op gennem et

jernklædt Hul i Dddkket.Bardenfi.Søm.1.
118. Ku8kJens.Søm.75. dels (jf. -skinne,
-skærmj om kasse, der omslutter kæden paa
en cykel. Cyclehb.l8. -klods, en. ^ klods

under kæden paa dækket. Seheller. MarO.
-klys, et. ^ klys, hvorigennem ankerkæden
gaar. TeknMarO. -knoh, en. ^ en slags

knob af form som en række ringeled i en
kæde (jf. -stik/ KuskJens.Søm.l2. -krog:,
en. ^ krog, brugt til at hale ankerkæden
op med. Bardenfl.Søm.I.205. -laas, en.

^ (foræld.) (gevær-, kanon- )laa8 med kæde
(se u. I. Kæde l.ij; især: hjullaas. MilTeknO.
D&R. -led, et. led i en kæde. vAph.(1764).
SaUXV.115.

II
i sammenligninger ell. bil-

ledl. (jf I. Kæde 4=). *Vor Verden samlet
er af heel adskilte Deele,

|
Hver Deel,

saa siger man, er som et Kiede-Led,
|

Beskadiges en Part, man slutter, at det

heele | Paa ingen Maade kand bestaae
og blive ved. Anti-Spedator. 93. Menne-
sker er Kjæddeledde og Fjedre i det
store Vhiværk. Tode.IX.318. -lig, et. ^
lig (paa sejl) med paasyet kæde. Bardenfi.
Søm.I.120. -linie, en. (mat.) den kurve,

der dannes af en i to punkter ophængt kæde
ell.uelastisk snor. Ved Kiædeliniernes og an-
dre dermed beslægtede Figurers Bestem-

10 melse. VidSelskSkrJIl. 220. SaUX V. 115.

-længde, en. ^ t) længden af en anker-
kæde; ogs. : længden af det stykke kæde, man
ligger for. Seheller.MarO. 2) et af de med
hekse samlede stykker paa 20-30 meters
længde, hvoraf en ankerkæde bestaar. Tekn
MarO. den danske Kædelængde er 20
M.eiev. Seheller. MarO. -længe, en. ^
jærnkæde, der tages om tunge genstande, som
skal hejses op ell. fires ned. Bardenfi.Søm.II.

20 134. -los, adj. som mangler, ikke er for-
synet med kæde; spec. om en slags cykle, der
ikke har kæde. Cyclehb.19. Pol.^^U1928.12.
-maaling, en. (fagl.) op-, udmaaling v.

hj. af maalekæde. VSO. MO. HavebrL.^II.
175. -monster, et. [4.i] (nu næppe br.) om
kædegang {4b) ell. lign. VSO. -nitning, en.

[4.i] (skibsbygn.) det at anbringe nitterne i

to ell. flere rækker, saaledes at nitterne i den
ene række sidder ud for mellemrummene i

30 den foregaaende og følgende række; siksak-

nitning. SaUXV.115. -orden, en. [3.3]

i best. f navn paa et hemmeligt, væsentlig

filantropisk selskab. Kjædeordenen ogBlin-
desagen i hundrede AaiT.SvennPoulsen.(bog-
titel.1911). -ornament, et. [4.i] (jf. -træk

2; fagl.) kædeformet ornament, bestaaende

af langagtige sammenflettede ringe (fx. brugt

i den senere jærnalder). Sal.^XV.116. -pibe^
en. ^ d. s. s. -brønd. Kusk Jens. Søm. 75.

40 -plov, en. (foræld.) svingplov med en jærn-
kæde fra det bageste af aasen til stillebøjlen.

VSO. MO. -pnmpe, en. (jf.Kætting-
pumpe; fagl.) pumpe, bestaaende af et lod-

ret rør, hvori der vandrer en endeløs med
brikker (af læder, gummi ell.jærn) besat kæde.
VSO. Funch.MarO.IL71. OpfB.UII.29.
-regel, en. [4,6] (mat.) d. s. s. -regning.
Aller.III.444. -regning, en. [4.6] (mat.)
særlig opstillings- ell. fremgangsmaade (sam-

so mensat reguladetri) af visse regnestykker (fx.:
hvad koster 1 alen silketøj i da. mønt, naar
1 meter koster 5 fr.20 c?; jf-regel). VSO.
SaVXV.116. -rim, et. [4] (metr.) rim-
maade, hvorefter slutningsordet i den ene
linie rimer med et ord midt i næste linie;

tidligere om rim, der findes i begyndelsen,

midten og slutningen af et vers. VSO. MO.
Becke.Verslære.150. -ring, en. (nu 1. br.)

dels om ring, der er led af en kæde; dels

60 om fingerring, dannet af flere sammenkædede
stykker. Moth.K426. VSO. MO. -rist, en.

(fagl.) bevægelig rist, dannet som kæder uden
ende, brugt til mekanisk indfyring i damp-
kedel. SaUV.480. -rnlle, en. rulle, rund
stok, hvorom en kæde rulles. || .^ om kabellar-

rulkf vejviserrulle. Seheller.MarO.
||
(ur.) om
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rulle, hvorom kæden i et ur (se u. I. Kæde l.i^

ruller sig. QFUrsin.Uhre.(1843).126. -rum,
et. ^ rum, hvor kædekasserne staar; kætting-

rum. CollO. Wolfh.MarO.854. -ryg:er, en.

[4] (jf. tg. kettenraucher, eng. chainsmoker;
aagL, isærjarg.) lidenskabelig ryger, der ryger

uafbrudt, idet han (hun) tænder den ene ci-

gar(et) ved stumpen af den anden. BerlTid.

^li^l927.Sønd.7.sp.2. den pinagtige Hjerte-

Affektation, der hører med til at være 43
Aar og KddåQTygQT.FriisMøll.(PoU''U(il928.
7.sp.6). -salve, en. [4] (nu næppe br.)

om (uafbrudt) række af salver, (zaren lod)

skyde kiedesalver til tacksiigelsze og fryd
for dend stoere frelsze. JJuel.424. -san^;,
en. [4] (J", 1. br.) d. s. s. I. Kanon 3. en fler-

stemmig Kædesang: Kanon. *Det er de
tunge Tiders Nød,

| og det er Nødens
tunge Tid, | og det er Tidens tunge Nød,

|

og det er, tunge Nødl din Tid. Brandes.
VI. 358. Skjoldb.NM.220. -sav, en. t)

(forst.) en (helt leddeløs) art skovsav. SaV
XX.1016. 2) (anat.) en slags sav, hvis blad

er en kæde, der bestaar af en række paa den
ene side savtakkede led (brugt ved savning

af knogler i dybden af bløddele). S&B. TJniv

Progr.1925.II.43. -silke, en. [2] (fagl.)

silke, der bestaar af 2 (sjældnere 3) sammen-
tvundne raasilketraade , og som bruges til

kædegarn (organsinsilke). Hannover. Tekstil.I.

17. VareL.^769. -skiller, en. (fagl.) d. s. s.

-bryder. PolitiE. KosterbUVn 1924. 2. sp.2.

-skinkel, en. ^ kæde(strop) med en blok

i den ene ende. Bardenfl.Søm.1.96. -skin-
ne, en. (jf. -kasse, -skærm ; 1. br.) en kæ-
den beskyttende skinne paa en cykel. PolitiE.
KosterbU^hl922.1.sp.2. -skive, en. 1)

skive med tænder, der kan gribe ind i led-

dene paa en kæde (brugt til overførelse af
en bevægelse; jf. -hjul 1, -tandhjul). YareLJ^
713. 2) ^ tromle, omkr. hvilken en (anker)-
kæde kan rulles op; kædetromle

(Jf.
-hjul 3,

-tromle, -valse 1). Bardenfi.Søm.l.113. Kusk
Jens. Søm. 234. -skrift, en. [4.8] (skol.;

jf. -skrive). Børnene (maa) (fra 3. Skole-
aarsBegyndelse) trænes i at skrive „Kæåe-
skritt''.Folkeskolen.l928.249.sp.l. 'SUriYe,
V. [4.3] v&s.-ning, j/". -skrift, (skol.) skrive (bog-
staver) ud i eet (uden penneløftning). 3 kæde-
skrevne Ver. Folkeskolen.l928.399.sp.l. smst.
249.sp.l. -skære-maskine, en. [2]----- OpfB.^VIIl.
457. -skære-mester, en. [2] (væv.)

(væv.) maskine til kædeskæring. OpfB.^ VIII

person, der forestaar kædeskæringen paa et

væveri. PoU^ltl928.7.sp.4. -skærer, en.

[2] (jf. Kættingskærer; væv.) person (ar-
bejder), der er beskæftiget med kædeskæring.
S&B. NatTid.yil911.M.Till.l.sp.2. -skæ-
rings, en. [2] (jf. Kættingskæring; væv.)
overførelse afkædetraadenepaa kædebommen.
OpfB.^VII.527. LuisBramsen.0.21. OpfB."
III.362. '»Kærm, en. (jf. -kasse, -skinne^
skærm (i skinneform) over kæden paa (da-
me)cykler. Cyclehb.27. -slag^, et. ^ om
en række paa hinanden følgende halvstik, der
ikke ligger tæt op ad hinanden (og derfor op-

løses, hvis enderne ikke er gjort fast). Funch.
Mar0.11.72. e.br. -slntninip, en. [4.6]

(filos.) i logikken: slutning, bestaaende af en
række syllogismer, hvor den ene syllogismes
konklusioner tjener som præmisser i den næ-
ste syllogisme (Sorites). JSneed.1.97. VidSelsk
Skr.lll.275. SaVXV.117. -sno£, en. [4.i]

(zool.) snogen Coronella getula, hvis farve-
tegning minder om lænker. BøvP.III.303.

10 -spænder, en. (jf. -strammer; fagl.) an-
ordning paa hver side af baghjulet, v. hj. af
hvilken kæden paa en cykel kan strammes.
Cyclehb.68. -stik, et. ^ knob med ters

(jf. -knob;. Funch.MarO.Tl.72. TeknMarO.
-stinj^, et. [4.1] (haandarb.) en slags sy-

sting, som hænger løst i hinanden, saa de
danner en kæde, der opløses, naar et af stin-

gene gaar itu. LTid.1751.350. Blich.(1920).
IX. 66. VortHj.III1.18. \\ hertil: Kæde-

20 stings -maskine (OpfB.^VII.549. Feilb.),

-syning (OpfB.^VII.549. SaU XXII. 888).
-stopper, en. ^L ^** pc^(^ dækket ml. anker-
spillet og klysset anbragt stopper, der tjener

til at fastbremse ankerkæden; kættingstopper.
CollO. TeknMarO. KuskJens. Søm. 233.
-strammer, en. (fagl.) dels d. s. s. -spæn-
der ; dels: værktøj, hvormed kæden strammes
paa motorcykel. PolitiE.Kosterbl.^/s 1922.2.
sp.2. -strop, en. ^ strop, dannet af et

30 stykke kæde. Bardenfl.Søm.1.106. -soni, en.

[4.1] (haandarb., nu næppe br.) kædesting, der
danner en linie (søm). VSO. MO. -tagfat,
en. [3.i] en slags tagfat, hvor fangeren (fan-
gerne) og de fangne danner en kæde til fang-
ning af resten. ChKierulf.GU.113. Legeb.I.a.

11. Krist.BRL.519. OrdbS.(sjæll.). -tand-
hjul, et. d. s. s. -hjul 1 (jf. -skive 1^.

SaW.368. -tangs, en. tang m. uens-
dannede savtakkede kæber til at fatte om

40 kæder, rør med; rørtang. TeknMarO. PolitiE.

Kosterbl.V7l925.3.sp.2. -traad, en. [2]

(væv.) om de traade, hvoraf kæden (2) bestaar.

OpfB.WII.515. SaVXXV.499. -tromle,
en. ,1, d.s.s. -skive 2. Scheller.MarO. -træk,
et. 1)0 træk (overføring af bevægelse) v. hj.

af en kæde og kædehjul (1); ogs. konkr., om
hele indretningen. OpfB.^IIl.166. (færgen)
lægger til ogKædetrækket vedBroklappen
skratter. DagNyh.^^hl922.8.sp.l. Sygevogn

50 . . to store og et mindre Hjul, Haandtag
med Kædetræk. PolitiE. KosterbWh 1925.
2.sp.l. 2) [4.1] t ornament (paa bygninger)

af flettede baand, som danner sammenkædede
ringe. vAph.(1759). -trækning, en. [3.i]

(gym.). Kædetrækning. Alle stille sig i

Række, hvorpaa hver anden gør omkring.
Enhver fatter derpaa begge sine Side-
mænd om Haandleddet . . og paa Komman-
doen Trækl trække alle bagud. Gymn.II.

60 25. -tur, en. [3.i] (dans.) kæde, der er del

af (en af turene i) en dans. KLars.Ci.44.
-valse, en. 1) ^ d. s. s. -skive 2 (jf. -hjul

3, -tromle;. TeknMarO. 2) [2] (væv.) d.s.s.

-bom. OpfB.''VIII.457. -virkninjE?, en.

[4] (nu næppe br.) om virkning, der forplanter
sig fra led til led i en kreds af forbundne

XI. Rentrykt »»/lo 1929 68
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Ung. den chemiske Kiædevirkning. Man
har ogsaa kaldet den den galvaniske. Ørst.

Naturt.'^11.17 7. -Tis, adv. (1. br.) i form
af kæder; lige som heder. Lige over for
Rhein-Thal ligger en Rad høye Bierge
og Klipper, som Kiædeviis hænge sam-
men, og strække sig fra Bodensøen til

BunåneTland.LTid. 1760. 189. VSO. MO.
S&B. D&H. j/. I. Kæde 4.7: alle Troens
Artikle udi Bibelsk Følge henger Kiæde- lo

viis tilsammen. jLTid.i 7^5.585.
CLæfer, en. se Kæfert, kæfereret,

adj. [kæfa're-'ra^] (ogs. kæfret ['kæ-fra^]. —
nu næppe br. kæfrig^. (jf. iy. dial. :^åferig,

livlig, munter, for^yrret i hovedet; afl. af
Kæter (se u. Kæfert); jf. bekæfre; dagl,
næsten vulg.) som har en kæfert; beruset.
Det var ellers tidligt at være kæfereret.
SMich.Va.279. Han var Fan'en slet ikke
saa kæfereret, som han prøvede paa at 20

sludre sig op til. OMads.LH.37. Naar de
har ædt af . . er de saa kæfrede, at alle

Linjer løber sammen for deres Øine.Schand.
Hjemkomst. (1893). 146. A Gnudtzm. ET. 36.

min Hjærnes Gardiner hang vel ordnet
. . skønt jeg dog var saa nogenlunde kæ-
fret. JVJens.M.I.107. naar Hofjægerme-
steren bliver kæfrig, saa føler han, at

han er Mand i Huset. Schand.Hjemkomst.
(1893).159. Kæfert, en. ["kæ-'fard] (gldgs. ^
Kæfer. se ndf. fit. -e). flt. -er. {fra ty. kåfer,
bille og (i forb. som einen kåfer haben^
daarligt humør, grille, rus; m. h. t. udviklin-
gen af bet. 2 sml. fx. I. Grille og udtr. som
have fluer i hovedet (se u. I. Flue 1.4j;

sml. ogs. jy. kævert (Feilb. u. kjæfert^ m. til-

knytning til n. kæbe; jf. kæfereret) 1) f
bille (I). Hr. Linnæus beskriver et vist
Slags Kæfer e, som komme fra China,
som have en stoer lang og uden tvil glim- 40

rende Bia&d. LTid.1747.488. 2) (dagl, næ-
sten vulg.) rus; brandert (jf. Brandkæ-
fer(t);. skillingsvise.l863.(OrdbS.). min Kone
. . ligger hele Natten og bider i Lagenerne
af Arrigskab . . naar jeg bærer en altfor
ækel Kæfert hjem saadan hen mod Mor-
genbrækningen. Schand.AE.72. *Sikken en

Æfert, du drak dig, min Ven,
|
og sikken

en Fest, vi sku' lavel S0db.GD.66. Kæferten
har været usædvanlig høj igaar. CEw.F. 50

103. Det var en af Gadens Kludesamlere
. . som besværlig trak en mægtig Kæfert
ned ad Gaden. Staun.F.4. han havde været
saa uceremoniel at møde med en lille Kæ-
fert ^aa. JacFaludan.F.119. Kæier: skil-

lingsvise.l861.(OrdbS.). (koleraen giver) An-
ledning til en Masse smaa Kæfere (orig.

459: en hyppig Nydelse af stærke Drikke^,
navnlig i Portvin. Bergs.FF.^442. naturlig-
vis ka man ta en Kæfer ved Lejligheder, 60

naar man har Penge. KLars.SF.90. Carl
Sør.FF.106. (nu næppe br.:) Aner De det
Mystiske i at være paa Støvlerne, at pille
en Kæfer (o: have en rus) eller gaae med
et Sksib? Bergs.PF.400. || meton. ved en hi-
storisk fest i halvfemsernes begyndelse

hade han det hværv at ledsage en meget
højtstående kæfert til sit h\em. Ejortø.F.

62.
II

billedl. Publikum var ør af betydelige
mænds tanker, det hade drukket sig en
kæfert i store ideer. sa.K.55. er Mod da
bare en Kæfert i Blodet? AKohl.MP.III.
206. kæfret, kæfrifi:, adj. se w. kæ-

Kæft, en. [kæfd] (f Kæfte. EEwald.Den
Bibel8keConcordantz.II.(1749).1067. se ogs.

u. Asenkæft), flt. -er ell. (nu især dial) -e

(FrHorn. FM. 122. FLevin. (FoUU 1905).

E8P.171. OrdbS.(Dragør), jf. Feilb.). (ænyd.
kefft, keffte, kieffte, kiæffte, glda. kæfft
(Fostil.101.161), æda. kiaft (Harp.Kr.LXXii),
SV. kåft, no. kjeft, oldn. kjaptr, kj9ptr; besl

m. 1. Kæbe (og I. Kaje^)
1) (nu kun bibl ell arkais.) d. s. s. I. Kæbe

1, Kæbeben ("j/. Asenkæft Ij; tidligere ogs.

spec. om overkæbebenet (Moth.K424). Da
flakte Gud Kindtanden, som var i Kjæften.
Dom.15.19. den nederste Kiæft (0: fostrets

underkæbe). Buchw. JS. (1725). 80. *med
Kjæften af et Faar

| han i Polen tappert
slaar

|
tusend InsurgenteT. FAHeib.VS.611.

*Ormen med opladneKiæfter
|
Give maafor

Styrken efter. Oehl.NG.114. (vi) skal rejse
dem en Nidstang med den største Heste-
kæft, vi kan finde. GSchUtte.B.19. jf.:
(herrens) aand er, som . . et bidsel, der
forvilder, i folkenes kiefter (1871: Kjæver^.
E8.30.28(ChrVI).

2) om begge kæberne, betragtet som
en helhed; om det parti af hovedet, der
dannes af kæberne, ell. om det hulrum
(mundhulen, gabet), kæbebenene inde-
slutter (jf 1. kæbe 2). 2.1) i al alm. (jf.

I. Kæbe 2.i^. || m. h. t. (nu især: større) dyr.

(lemmingerne) have en kort og stakket
Rumpe, en lang spitzig Kieft med to par
skarpe Tænder. LTid.1724.355. Denne Fi-

skes (a: havkattens) lange Snude, som er
oven for Næsehullerne og Kieften, er tem-
melig giennemsigtig og hnWed. vAph.Nath.
III.365. „Se kun paa min Hests Tænder"
(jeg bøjer) mig ned over Sadelknappen og
aabner Kæften paa hans Hest. Goldschm.
1.36. naar (fiskekrogens) Spids kommer til

at støde imod en Knokkel eller en anden
haard Del af Fiskens Kæft. Fedders.FF.4.
(hestene hostede) i Kværke med fordrejet

Kæft og blottede Tænder. JVJens.CT.185.
(ulvene) har begge Blod om Kæften. Knud
Basm.G.270. *vi Drager saa med Kløer og
Kæfter. ThøgLars.T.183. jf.: Som nævnt
maatte man ikke skræmme sin Fødestavns
Landvætter ved at sejle dem i Møde med
gabende Dragekæfter i Stævnen.GiScM^-
te.HD.41.

II
(nu vulg.) m. h. t. mennesker,

(jeg) stak Hænderne under hans (o: en

druknendes) Kjæft og hivede ham op paa
Y\aaddet.Blich.iy.439. En Skildvagt (raab-

te): „Cigaren af Kjæften 1" Goldschm.L.I.
399. *uden Haandslag, uden Afskedsord

|

saa sprætted han ham op fra Kæft til

Travle. VØsterberg.M.67. *Med en Capstan
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(o : en cigaret) kækt i Kæften. FrNygaard.
SBJ5. 2.2) (vulg. ell. dial.J om munden som
taleorgan; især i udtr. for at snakke meget,

skælde ud, føre uhøvisk tale olgn. (jf. Kaje 2,

I. Kæbe 2.2); næsten kun i mer ell. mindre

faste forb. (om beskidt kæft se u. beskidt 2).

Moth.K424. Biehl.DQ.II.U2. Kjeften staaer

aldrig paa ham. Han . . maae være fød
under et Stjerneskud. PAHeib. Sk. 11.21.

Hvor Kjæften løb paa osl Blich.(1920).X.

161. Du gider ikke lukke Kjæften op, Din
Tværdriver. Schand.TF.L151, I Diskussio-

ner med Høyen trak han (o: Marstrand)
det korteste Straa; bagefter kunde han
muggent bemærke: „Han har nu sit i

Kæften I" KMads. Marstrand. 404. 'Det er

Fanden til Kæft mine Fruentimmer har.

ORode.H.70. en grov kæft (jf. bet. b.i).

VSO. Levin, viis kæft, se viis. || m. (over-

gang til) mere abstrakt bet.: højrøstet tale,

skændert olgn. Undertiden kommer det til

kolossale Skændsmaal, hvor alle kæfter i

Munden paa hinanden . . de kan blive ved
en Timestid, men det bliver aldrig til an-
det end Kæft. JVJen8.Ln1r.183. \\ bruge
kæft(en), bruge mund (se u. bruge 2.2J.

Moth.K424. KomGrønneg.L.50(se w.U.kæfte
2 slutn.). Kjæften bruge de, men Slagsmaal
bliver det ikke.CLStrøm.U.75. Det ka' ikke
nytte a' raave op og sla' i Bordet for hen-
der, for saa bi'r hun bare stædig og bru'r
Kæft. AaBrodersen. Frandsen. (1923). 31.

\\

holde kæften (ell. sin kæftj, holde
kæften (ell. sin kæft^ i ell. (især) holde
kæft, tie (stille); holde mund. Jeg troer
Fanden staaer i de Fruentimmer; de kan
aldrig holde Kieften. FAHeib.Sk.1.222. Vil
du inte være saa artig og vise mig den
Villighed og gjøre mig den Tjeneste at

holde din Kjæft! Hostr.G.149. ellers gjør
Du bedst i at holde din Kjæft saa tæt,

som Du ]s.sin. Schand.F.320. Rørd.AM.105.
ofte i imp. hold kæfti eZZ. hold kæften
il (RobLLIans.EF.25) ell. (nu næppe br.)

hold kæfte ni (Moth.K425. Kom Grønneg.
LL.122.203) ell. (vulg., især jarg.) forkortet
kæftl *Saa hold dog Kieft, Herr Mund,
naar andre Folk skal tale. ChrBorup.PM.
361. Hold Kjæft 1 Det er mig, der taler
med Hr. Ravn. Hostr.SpT.IL.3. Da C. S.

kom marscherende ind i Spidsen for Ad-
jutanter og Musikkorps, raabte han plud-
selig: „Hold Kjæft med Musikenl" GoM-
8chm.II.112. „Kæft, Kælling I** sa han. „Sa-
tans, hvad du vrøvler I""Rørd.AH.5 7. „Lig-
ger Du godt?« — „Kæftl Hold Mund.'*Edg.
Møyer.SÆ.56. holde kæft, trit og ret-
ning, egl.: underkaste sig militærdisciplin;
rette sig efter en befaling olgn. uden at mukke.
*0g Landets Børn (i det af stormagten ok-
kuperede land)? Ja, de får kort Besked:

|

„Marsj, denne Vej, Godtfolk I Trit, Kæft
og Retningl'' Rørd.GK.202. Man har jo i

Geleddet at holde Trit, Kæft og Retning.
SdjySold.149. Det, som giver et Fagfor-
eningsmedlem Betegnelsen „god og trofast

Kamerat**, er at holde Kæft, Trit og Ret-
ning. Poiyy9l920.7.sp.3.

II
lukke (sin) kæft,

(især dial.) d. s. s. holde kæft (se ovf.). Saa
luk dog den Kæft og skrup af, svarer den
uforsk&mmede. Fleuron. KO. 194. Feilb.

\\

stoppe kæften paa en, faa en til at tie;

bringe til tavshed, jeg skal stoppe Kæften
paa Enhver, der kommer med et Ukvems-
ord i Deres Nærværelse. Etlar.SB.13. „Jeg

10 skal stoppe Kæften paa dig, din Heksl"
skingrede ^ørine. AndNx.DM.186. || der er
eW. sidder en slem (osv.) kæftjpaa en.
Moth.K424. Det er en Fandens Kjeft der
sidder paa den Karl. PAHeib.Sk.IL.121. En
voldsom Kjæft var der paa ham, men det
var ingenlunde Sludder, hvad han sagde.
JakKnu.DG.43. Og saa sad der en Kæft
paa h&m I Madelung.EJI.l2. \\ være rap,
stor (osv.) i kæften, være rapmundet

j

20 stortalende (brovtende) osv. jeg kunde have
god Lyst til strax at vride Halsen om paa
dig, saa løs som du er i Kjæften. Sv
Grundtv.FÆ.IL81. hoven og indbildsk og
stor i Kæften er hun. JEørd.Ta.fO. Sara som
ellers er saa ilter og rap i Kæften, stirrer

bly mod horden. AndNx.FE.L.ll. De aner
ikke, hvor grov i Kæften hun kan være.
Fol.yiol929.Sønd.22. geskæftig i (ell. til>

kæften, jf. geskæftig slutn. (sj.T) Tyskerne
30 . . ere modige med Kjæften, men ikke med
Næven. FritzJurg.(NBøgh.FJ.95).

3) (uden for forb. som faa paa kæften
(se ndf.) nu kun dial.) d. s. s. 1. Kæbe 3.

Naar de rejser, holde de dette Træ i Mun-
den, at Kiefterne blive opblæste.P/^w^.DP.
632. *Det Skraag det stod og græd, og
paa hans tørre Kiefter

| Den salte Strøm
nedilød. Helt.Foet.109. Han har to dybe
Skrammer i Panden, og endnu een over

40 den venstre Kiæit. Famela.L.411. E8p.l71,
OrdbS.(Dragør), m. overgang til bet. 2.i, om,
hulrummet under oppustet kind: *Din An-
dagt er en Mundfuld Vær

I
Af dine kaalde

Kiefter. Prors.ii5. HCAnd.VLLL.lOO (se u.

I. Kæbe S).
|j

(dagl. (næsten vulg.) ell. dial.J

i udtr. for at slaa en paa kinden (jf. u. 1.

Kæbe S); især i forb. faa paa kæften
ell. give, slaa (en) paa kæften. *Hand
paa Kieften fick for flaben, som var Skiden

50 (o: for sin grove mund). Cit.l706.(NkS4'>821,

59). Hvad? Er jeg een Nar? Jeg skal

faa jeg skam give dig paa din Kieft 1 Kom
Grønneg.Lll.334. En Soldat kan aldrig see
en Slyngel, uden at slaae ham paa Kieften.
Rabh.(Skuesp.IX.171). Han fik paa Kiæf-
ten. VSO. Selv en lille en paa Kæft —
paa Kinden skulde jeg slet ikke have noget
imod.Schand.Helga.(1900).21. (lærerne) ind-
skrænkede sig til at „høre" Drengene i

60 deres Lectier — spørge Rækken ned om
eet Spørgsmaal, give hele Rækken Nul
og en paa Kjæften hver. LuisBramsen.O.
1^' jf'' (IcBi'eren) vilde strax sige til Dren-
gen: Du Dummerhoved, der staaer jo .

.

vua i Steden for uva, og der for (slagendes
til af al Magt) staaer der en lavabo paa

68^
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din Kiæft og 8 Daske af Riset i din Haand.
Clitau.Journal.(l 742).60.

4) om hvad der ligner ell. minder om
en kæft (1 ell 2.1 ; jf. I. Kæbe 4). 4.1) (især

0) d.s.s. I. Kæbe 4.2; dels om bladene paa
en saks: PhysBibLXXIL308. SaVXV.117.
Feilb. .7/. S ak s e k æ f t. FhysBibl.XXII.309.
dels om hver af bakkerne ell. (tidligere) om
begge bakkerne (gabet) paa tang, fileklo, skrue-

stik olgn.: (skruestikken) bør være stærk,
dens Kieft slutte got overalt. GutsMuths.
(1802).S00. MilTeknO. Sædvanlige Flad-
tænger have en smal, flad Kiæft. f'RFriis.

KA.125. SaUXV.117. Feilb. OrdbS.(sjæU.).

4.2) (fagl.) d. s. s. I. Kæbe 4.3. Stenknusere
. . have to Kjæfter af haardtstøbt Jærn, en
fast og en åTe\e\\g.Wagn.Tekn.S38. 4.3)

(dial.) om krummede træstykker (dele af red-

skaber), jf Feilb.IV.262 (u.2.kiætte) samt
Grebkæft (o: gren paa trægreb). Kværnd.

II
om hvert af de to træstykker, i hvis ene

ende hjulaksen paa en trillebør løber, og i

hvis anden ende den kørende holder; ogs. om
den ene ell. anden ende af disse træstykker
alene (nu især om haandtagene). Moth.É424.
Kværnd. Feilb.

5) brugt som betegnelse for person
(sjældnere dyr og ting). 5.1) (dial. ell.jarg.)

om person, der snakker meget, er grov
i munden olgn. (jf. bet. 2.2). *Bill var en
Kæft, men med Humør; en Klovn,

|
men

tapper nok.Rørd.JH.I.178. //".bjaldrekjæft.

Feilb.L 79. en grov kæft, (jf.u. bet. 2.2^

se II. grov 3.2 || spec. (i best. f.) som beteg-

nelse for formanden i Akademisk Skyttekorps^

underofficersforening (som den, der har ret

til at „bruge kæften" ell. paabyde stilhed ved
„(hold) kæft"). Underofficersforeningen (i

Akad. Skyttekorps) fejrede den 13. Novem-
ber 1917 sit 25-Aars Jubilæum med alle

sine 25 gamle „Kjæfter** i Live. PUrsehel.
A.S.Vsl926.31. 5.2) (nu vulg. ell. dial.) i forb.

hver (en) kæft ell. ikke en kæft, en-
hver, henholdsvis: ingen („ikke en sjæl").

•Da faldt hver Kiæft og saae paa Jorden
strax sin Gtsly. BDiderichsøn.Friderichs-
Berg.(1705).B3r. *0m Kongen jeg veed,
at han ynder

|
Som Barn hver en Kjæft i

sit h^nå.Zetlitz.BS.'^lM. Keiseren . . reiste

bort og lod tillige hver Kjæft af det i

Tuillerierne herskende Parti forlade Paris.
P0Brøndst.BD.15. Hvem der har Lyst til

det, kan blot lukke sin Mund op. Men
ikke en Kjæft lukkede sin Mund op. Blich.
(1920).XIV.14. der (var) næsten ikke en
dansk Kæft ude ved Bellevue, der tog
sig af dem (o: svenskerne). PVJac.Breve.64.
Ikke en Kæft har mødt Brandes med et
ærligt Ræsonnement./ FJens.D.jfiS. Kæm-
neren han er løben med By-Kassen for
en Uge siden. Og de veed det, hver evige
Kjæft i Byen, Amtmanden og Amtsskrive-
ren og Domprovsten . . Men de siger bare:
tysss. JakKnu. LU. 12. Feilb. OrdbS.(Fyn,
Sjæll.). (nu næppe br. :) der . . findes (ikke)
en eneste Kjæft af Bonde i Byen. Cit.1848.

(PLaurids.S.VII1.207).
\\

(nu 1. br.) om
dyr: *Hun fangte hver en Kiæft (o: af
„Neptuni Svømme -Hær" o: fiskene), som
traad frimodig frem. Clitau.PT.87. „End
de smaae nydelige Kalve, ere de ogsaa
slaaet ihjel?" . . „Hver Kjeft, lige tU
den hjelmede Juliane.'' PAHeib.Sk.1.283.

II
ikke en kæfti videre anv., om ting, for-

hold ell. med adverbiel bet.: intet; „ikke et

10 slag". Du har aldri' bestilt en Kæft. Rob
LHans.EP.217. Jeg forstår ikke en Kæft.
TomKristLA.166. „er han syg?" — „ikke
en kæft!«

i

kæft-biinden, part.adj. {jfdialkæft-
binde, fortrylle dyr, saa de ikke kan æde
(Feilb.); til Kæft 1 (ell. 2.i;; dial.) d. s. s.

kæbebunden. MDL. Mølleren (var) saa
kisteglad, men tillige saa kæftbunden og
hemmelighedsfuld, at det gik Degnen til

20 Marv og 'Ben. Sprogforeningens Almanak.
1904.20. OrdbS.(sjæll.).

I. Kæfte, en. se Kæft.
II. kæfte, V. ['kæf^a] -ede. {sv. kåfta,

mundhugges, no. kjefte(s), isl. kjafta, oldn.

kjapta, snakke; afl. af Kæft (2); sml. II.

kæbe) 1) (1. br.) om dyr (især hunde): gø,
glamme (osv.) arrigt, vredt. En Hund
kæftede aldeles rasende fra Muren, hvor
den stod i Lænke. JVJens.SS. 17. Ulven

30 som glammer mod Maanen, kæfter og
springer over i Stemmen af Forargelse
over Underet. sa.iVGr.i8P. 2) (især vulg.)

om person: tale (snakke) meget, i tide

og utide ell. (især) føre højrøstet, vred,
uforskammet tale; tidligere ogs.: sige

(en) imod, svare igen (Moth.K425; jf. kæfte
igen ndf.). Moth.K425. „Satan i detl" kæf-
tede Cowboyen. JVJens.P.300. (den unge
mand var) kanske nok noget rapkæftet og

40 stor paa det . . Herregud, de kunde jo lade
være med at regne, hvad saadan et Stykke
Varbørst paa 15 Aar kæftede af sig. Thit

Jens.J.21. Du sitter nok og kæfter, som
om der slet ikke var no'et, der hed Sam-
vittighed. AaBrodersen.Frandsen.(1923).49.

II
i forb. m. adv. Den anden karl . . kæf-

tede igen (o: gav et hvast svar, „svarede

igen") i og så standsede nværet. Éjortø.F.
41. Der er nemlig ikke nogen Væsens-

so forskel mellem den, der bestandig snak-
ker efter Munden, og den, der af Princip
kæ f t e r im o d (".9 ; opponerer).Pol.^*/iol 908.5.

især i forb. kæfte op: „du kommer da .

.

til Ungsocialisternes Møde?" . . „Vel gør
jeg det . . Vi voksne har vel også nok et

og andet og ska' ha' sagt, når Hvalpene
begynder at kæfte op.*" NThThoms.UF.112.
Han var sine Forældres Skræk. Ligegyl-
digt alt det gode, de gjorde ham, kæftede

60 han fornærmet oip.Tilsk.1918.1.448. i Luk-
aferne kæfter Matroser og Fyrbødere op
i Munden paa hinanden. OscJens.IN.il.

\\

(,//". no.kjeftes, mundhugges; sj.) Staaer du
(o: et tyende) her og bruger Kieft, jegjskal

kieftes med dig med denne paa din Flab.

(Hånd løfter Haanden op for at give ham
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en Ørefigen). KomGrønneg.I.50. 3) (Ibr.)

overf. anv. af bet. 1-2, om ting, hvis lyd kan
minde om en hunds (arrige) bjæffen ell. per-

soners højrøstede tale. et kæftende lille Lo-
komotiv.JVJens.GR.SO. Hør, hvor den lille

Klokke larmede og kæftede ind i den
stores rolige og vægtige Dommedagstale.
AndNx.UH.135.
t Kæfte-ben, et. (glda.d.s.; til Kæft

1) d. 8. 8. Kæbeben. Pflug.DP.49S. Buchw.
JS.(1725).38. OeconJourn. 1757.45. VSO.
-stærk, adj. (oas. kæft-, se m. bet. 2). {jf.
no. kjeftsterk; til Kæft 2; nu næppe br.)

1) om hest: d. s. s. haardmundet l.i. Sort.

Poet.71. VSO. 2) d. s. s. kæbestærk. Moth.
K425. I er kuns en Tieniste-Pige, mit
Barn, men forbandet kjæftsterck og
Næseviis.KomGrønn eg.II.l 99. li.æft-hej ,

adj. (til Kæft 2.2; ,;/. højkæftet; sj.) som
er stor i munden; kæphøj. *Jeg (o: fange-
vogteren) skulde aabnet Lugen hist paa
Muren, | At Dagen kunde keget derigj en-
nem,

I

Hvis ei du (o: fangen) havde været
mig saa kjæfthøi; | Nu bli'er der intet af.

Bredahl.Il.44. f kæftig, adj. {no. dial.

kjeftig, jf. isl. kjoftugur; afl. af Kæft 2.2;

sml. hul-, højkæftet) dygtig til at snakke,

disputere, svare igen; mundrap; godt skaa-
ret for tungebaandet. Egede.DenGrønl.Mis-
sionsBegyndelse.(l 738).198. kæft-stærk,
adj. se kæftestærk.
Kæg, en. se I. Kaje. IKæg-, i ssgr.

se Kaje-. I. Kæg^e, en. se I. Kaje.
II. kæge, V. ['kæ-qa] -ede. {glda. kege

(DgF.III.519), SV. fkåka; lydord, sideform
til kække; nu vist især O) d.s.s.kække 1.

*Mens Faaret bræged, og Gaasen kæged, I

I Randers sig Sværdene flink bevæged.
Oehl L. II. 116 (efter DgF. III.51 9.528.534).
Nu kæger min Gæsling! Gjel.En arkadisk
Legende. (1887). 86. Jørg.BF.49. en lang,
blæstkold Mørkningstur med raslende Rør-
skove og Vildgæsses trækkende Kægen.
Kidde. B. 162.

]|
(sj.) om frøer: kvække.

Jeg har fra dugvaade Vognhynder . . hørt
Frøers mætte Kægen eller Rørdrummens
enlige Slag i lyse Nætter. Kidde.(NatTid.
^Va915.Åft.l.sp.2).
kægge, V. se kække.
kægle, Kægleri ofl., se kævle, Kæv-

leri osv.

Kæje, en. se I. Kaje.
I. Ræk, et. [kæ^-] flt. d. s. {ænyd. d. s.;

nu sj.) vbs. til kække ; især om den enkelte
lydfrembringelse. Et Kjæk af en Gaas og
et Brøl af en Løve skrække ham lige
meget Høysg.S.185. VS0.III.K71. jf.(bil-
ledl.): *Verden kom af Lave,

|
Da Philo-

sophen blev in prosa til en Giek
|
Og hans

Discipel gav paa Vers sit Gaase-Kiek.
A7iti-Spectator.l70. Graah.PT.1.14.

II. kæk, adj. [kæ^] Høysg.AG.158. intk.

•i ell. (nu n'æppe br.) d. s. (LTid. 1744. 244.
Slange.ChrIV.568); adv.-t ell. (nul.br.) d.s.

(Pflug.DP.936. Bahb.PoetF.I.188. Winth.
IV.53). {ænyd. d. s. (Arkiv.XXXL97. Kalk.

V.631), SV. kack, no. kjekk; fra ty. (ell.nt.)

keck; egl.sa.ord som IILkvik)
1) som i sit væsen, sin optræden er frej'

dig (1), frimodig, djærv (3), uforknyt,
tillidsfuld; ogs. (©): tapper, modig,
mandig i kamp; undertiden (nu l.br.; jf.:
„især i Talespr." Levin.) m. (mere ell. rnin-
dre) nedsæt, bet.: (lovlig) dristig, paa-
gaaende, fræk, næsvis olgn. *Gid aldrig

10 i min Tid en Vognmand blir saa kiæk,
|

At hånd tør sige: Peer! du taler som en
Giæk. Eolb.Paars.125. (hun) blev først
giftet med en Corporal, som holdtes for
een af de kækkeste Underofficiers udi
GdLimsonen. sa.MTkr.581. jeg lagde mine
Penge hos, og det lige saa kiæk, som om
jeg kunde have druket et Glas Brænde-
\un.Lodde.(Skuesp.IV.282). *Skjønt kjæk
i Sind og myg i Aand,

| Dog Amlet faldt

20 forFrændehaand.Gri^nd^v.PS.JF.JfS. *Kraft
læg i Kongens Arm, | Mod i hver Borgers
Barm,

|
at han i Eiigens Larm,

|
kæk

staar hereå.Oversk.(FolketsSangB.27). *kjæk
hun bleven er ved dette Væsen (o: ved at
være kammerjomfru hos en baronesse),

\
Og

overdreven høit hun sætter Næsen. PalM.
V.7. hendes Kind (mødte) Sømandens.
Han blev kjæk, gjorde en lille brat Ven-
ding, og et langt Kys blev Resultatet.

30 Schand.BS.345. Mit rigtige Navn, Ema-
nuel, er flovt og helligt. Jeg gruer naar jeg
tilstaar det for en kæk, ung Pige. jBwc/i/i.

TJH..10. (spøg.:) Priorinden, der havde et
skarpt Blik for saadant, stod just og gjorde
den Opdagelse, at Carmelas Mave var ble-
vet paafaldende kæk i Rundingen. ÆJmii
Basm.DL.54. i forb. m. (omtrent) ensbety-
dende ord (jf.ogs.irejåig sp.l214^^): *Du
altid var saa kiek og Hiertefuld. JFriis.88.

'O en kiek og uforsagt KngsmsiJiå.LTid.1720,
Nr.48.2. *Hendes (o: Danmarks) Smil gjør
mig modig og kjæk. Holst.11.321. *Der var
en Keiser, kiæk og bold

|
Han foer om

Land med }ieTre-Skio\å.Grundtv.Udv.V.19.
*Jeg vil sjunge om en Helt . .

|
Om en

Herre, kjæk og bold,
|
Om den tapre Tor-

denskjold. GBode.FU.76. || som vidner om
ell. er udtryk for frejdighed, mod, dristighed
osv. (jeg) tog . . den kjække Beslutning,

50 at sende Hans Excellence en af mine An-
søgninger. IIeib.Poet.VII.334. *Høit have
Konger, ved store Bedrifter,

| Helte, ved
kjek og berømmelig Færd . .

|
hævdet

vort Danriges ældgamle Værd. Jetsmark.
Fædrelandssang. [1820]. 2. hvilket kjækt
Jomfrublik, hvilken Aand og Bestemthed
i disse brune Øinel Goldschm.Hjl.il. 26.
Hans bløde, graa Hat var skubbet tilbage
i Nakken. Haaret faldt i den ene Side

60 frem over Tindingen paa en Maade, Mar-
frethe fandt kæk. Bønnelycke. MM. 72.

||

ækt mod, (nu 1. br.) tapperhed, frejdig-
hed, dristighed osv.; kækhed. *Dette haver
sandt befundet

|
Alle Helgens kekke Mod.

Brors.206. et kiekt Mod overvinder alle

Gienvordigheder. Biehl. DQ. IV. 32. Mali.
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SgB.208, *Vift til os kjækt og frejdifft

Mod. Ploug.11.29. || ordspr. lykken h']æl-
?er de(n) kække (Mau.6541. Goldschm.
V.72. Brandes. XIII. 355), lykken er

den kække god (Blaum.StS.55) ell. (nu
især) lykken staar den kække bi
(D&H.). (nu sj.:) liden og kæk kører
stundom en stor i sæk (Mau.5537.
PalM.IL.II.718) e«. lille ogkækputter
den store i sæk (Krist.Ordspr.nr.SOSO).

2) t dygtig(i.2); flink(S); færdig (S).

*Vor Brudgom . . en kiæk og færdig Ad-
vocat. Wadsk. 111. LTid. 1751.163. vAph.
(1772).III. jf.: Kongen bød Stavnsbaan-
det skal ophøre . . at den frie Bonde kan
vorde kiek og oplyst flittig og god. Thaar.
(indskriftpaaFrihedsstøtten i Kbh.1792). \\ i

forh. m. til; m. overgang til bet. i : Han var
vel saa kjæk som den Kjækkeste til at klat-

tre, springe og svømme.Winth.Morsk.40.
3) t om ting(s egenskaber). 3.1) af god,

fortrinlig beskaffenhed; god (l.i). De
som have kiendt noget af Danmarks fo-

rige Søvæsen, forsikre, at vi aldrig til-

forn har haft saa kiek en Flode, lige stor,

i Søen, baade i henseende til Folk og
^kihQ. Langebek.Breve.80. || i forb. m. til:

tilstrækkelig god til; i stand til. *Alcæi
strænge Blæk

|
Haver været dertil kæk

|

Til at overvinde Tiden. Clitau.PT.168. 3.2)

smuk; skøn; fin. Moth.K81.
III. kæk, interj. [kæg] (lydord; jf. III.

gæk; nu næppe br.) som gengivelse af gaa-
sens stemme (ofte gentaget kæk-kækj.

||

brugt substantivisk som navn paa gaasen.
*Han (o: ræven) uden Tvist | Bruger sin
List,

I

Indtil at Kiækkiæk sin Strube har
mist. LykkensTumleklode.(udg.1789).30.
Kæk-hed, en. 1) Cp til II. kæk 1.

Moth.KSl. (englændernes) Kækhed er saa
5tor, at den gaaer indtil Fortvivlelse. En
Engellænder skyer ingen Ting. Holb.MTkr.
S79. Kækhed o: Frimodighed, hvor Fa-
ren synes uovervindelig. ;§orøSamZ.IJ.i9i.
hvor den Modige . . med al sin Kiekhed
staaer stille . . der bliver den Standhaf-
tige ved at gaae frem. Mall.SgH.246.*bleeg
blev hendes Kind. | Men Kjækheds Rose
atter

|
Fremblomstred rød og sund,

|
Hun

bøied sig, hun smiled, | Hun nærmed sig
hans Mund. Winth.HF.33. 2) f til II. kæk 2.
2de hos Papisterne for deres Lærdom og
Xiekhed udi at disputere, berømte Mænd.
LTid.1737.820. 3) f til II. kæk 3. Moth.
K81.
kække, v. ['kæga] (sj. (skrevet) kægge.

Kaalund.254. CEiv.Æ.IV.73). -ede ell. (nu
ikke i rigsspr.) -te (Moth.K81). vbs. jf. I.

Kæk. {ænyd. d. s.; til III. kæk; .//". II. kæge,
II. gække samt (m. h. t. bet. 2) æ'nht. kecken,
om ravn, krage: skrige) \) om gæssenes skri-

gen: gække (II) (jf. I, kvække l.i^. *Høns
skreg, Giæs kieckede. Cit.ca.l710.(GkS
799.4). *En Rov-Fugl lod sig see. Strax
Oaasen frygtsom kiekkeT.Prahl.ST.1.48.
^deVild-Giæs kiækked høit i Flok.Grundtv.

Snorre. 1.81. Rørd.TA.8. Feilb. Faarene
brægede i deres Folde, Gæssene kæk-
ke de op, Hanerne gav Hals. Rørd.S.l 9.

II
ordspr. den gaas, som hovedet er

af, kækker ikke mere olgn. Mau.2628.
Luxd. (Skuesp. VII. 448). Grundtv. Saxo.I.
274. CBernh.III.137. naarengaaskæk-
ker, saa kækker de alle, (nu næppe
br.) især brugt om kvinder, der snakker i

10 munden paa hinanden (jf. bet. 3). Moth.
G90. VSO.II.330. den gaas kækker
højt, som har en god gase, (nu sj.

i rigsspr.) især brugt om kvinde, der er hov-
modig, pralende som følge af sin mands rig-

dom ell. høje stilling. Moth.G90. VSO.II.
330(se u. Gase slutn.). Krist.0rdspr.nr.2759.

2) (1. br.) om forsk, andre fugles skri-
gen. Dér kække et Par ^k2ideT. Baud.HS.
24. Solsort og Drossel kæggede lystigt i

20 Krattet. CEw.Æ.IV.73. 3) (1. br. i rigsspr.)

overf. anv. af bet. 1 : tale paa en maade, der
minder om gæssenes kækken; især: sladre,
snakke (flere paa samme tid, i munden
paa hinanden); tidligere ogs.: bagtale, bag-
vaske (Moth.K82. VS0.III.K71). Moth.
K82. *Vi ville udbrede . . | Din Roes og
dit Minde . . ! At Store og Ringe og Viise
og Giække

|
Maa skryde og nyne og slad-

dre og klække . .
|
Om dine Bedrifter.

30 Ew.(1914).IV.387. nu hører man overalt
det bløde, melodiske italienske Sprog
istedetfor det kjækkende og vamle en-
gelske. BudBay.EP.II.118. Feilb. saa be-
gyndte alle fire Fruentimmer at kække
op ligesom Gæs, der bliver bange. Schand.
F.533.

t kækkelig:(en) , adv. (ænyd. d. s.,

jf. ty. kecklich) adv. til IL kæk: kækt.
Moth.K81. Hertil svarede Noreross kiek-

40 kelig: En saadan Haandskrift gav han
aldrig fra sig.CPRothe.JN.30L Kæk-
ling:, en. ['kægleii] (afl. af II. kddk-, sj.)

nedsæt., om kæk person. Der turde vel
være mangen Kjækling, som ogsaa med
modig Mine spotter os og vor Færd, men
som dybt i sit Inderste dog baade troer
og frygter. Schack. 210. kæk-modig,
adj. (til II. kæk; jf. ænht. keckmiitig; nu
næppe br.) d. s. s. II. kæk 1. Moth.KSl. MO.

50 Kæl, et. [kæ'f) (nu ikke i rigsspr. Kéi).

(1. br.) vbs. til kæle. *Ei sandt, det Vers
var grumme deiligt?

| Og kom særdeles
mig beleiligt.

|
„Jeg trænger stundom til

lidt Kiel"
| Ret som en lille Muus til Meel.

Oehl.ErJV.227. »Rundt i alle Lande
|
lig-

ger Mand hos Mø,
| kysser snehvid Pande

|

. . knuger blanke Arme
| med sin Næves

Kæl. Stuck.II.242.

Kæld(e)9 en. se I. Kilde.
60 Kælder, en. ["kælar] flt. kæld(e)re.

(glda. kæller (Suso.178), kellæræ, kælleræ
(Mand.121. PLaale.nr.342.716), sv. kållare,

no. kj eller, oldn. kellari, kjallari, ty. keller,

eng. cellar; fra lat. eellarium, afl. af cella

(se Celle^; jf. Kelner)
1) et i jorden udgravet rum, brugt
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til opbevaring af forsk, ting (jf. Is-, Jord-
kælderj; især om et helt ell. delvis under
jordoverfladen liggende rum under
en bygning, i beboelseshuse brugt til op-

bevaring af mad- og drikkevarer, brændsel

olgn. ell. til rulning, vask (jf. Rulle-, Vaske-
kælder^; ogs. om alle kælderrummene,
betragtet under eet, ell. om hele den (delvis)

under jordoverfladen liggende etage af et

hus: kælderetage; ^ om tilsvarende op-
bevaringsrum paa skibe (SøLex.(1808).
Wolfh.MarO.176. Bardenfl.Søm.II.127. jf.
Brændevinskælder 2, Kuglekælderj. Gi-
ver agt paa Ravnene, de saae ikke, høste
og ikke, de have ingen Kielder (1907:
Forraadskammer^, og ei Lade, og Gud
føder dem alligevel. Luc. 12.24. Nu var
hun i Stuen, nu i Kielderen . . nu klam-
rede hun med Piiger, nu med Drenge.
Holb.Stu.I.l. det var raadeligere at bygge
en Kielder eller Hule under Jorden. iiJo-

binson.1.92. Huset er, foruden Kielderen
. . tre Stokværk høit. MO. Ingen Kjælder
maa for Fremtiden indrettes til Beboelse,
medmindre den af sin hele Høide har
4 Fod over Brolægningens Niveau. Lov
^''hl856.§69. Grav din Brønd om Somme-
ren og din Kælder om Vinteren, saa faar
du god Brønd og god Kælder. SjællBond.
189. der er kælder under hele huset

j

ofteiforb. køkken og kælder, sew. Køk-
ken 1. (dial.:) Liget blev anbragt paa det
store Egetræsbord, som . . fandtes paa en-
hver Gaard i Storstuen eller, som den ret-

tere kaldtes, „Op paa Kælderen", fordi
der altid var Kælder under denne Stue
(o: paa Amager). AarbKbhAmt.1923.109.

j]om vinkælder ell. dennes indhold, jeg vil

icke bryde aabenbare Venskab med ham,
saa lenge hånd har et Ancker Viin i sin
^iel&ev.Holb.Tyb.V.9. *Mit Ønskes Maal
er kun en kiølig Kielder, I Hvor Vinen
ingen Skade tsLT.Zetlitz.Poes.289. Køkke-
net paa Breidsholm var ypperligt, og .

.

Breidsholms Kælder var bekendt for sit

Indhold.i)rac/im.r.i55.*Jeg tilstaaer, eders
Kjælder

|
Er god; — tillader I, jeg brin-

ger eder
|
Og den min Hyldest i det

samme Bæger. Recke.BB.84. ordspr. (nu
næppe br.): Den drikker altid meest, som
er længst fra Kielderen. 750.

||
(især for-

æld.) om underjordisk fængsel. Saa
kom da Jeremias i Fangehullet og ned i

Kielåerne. Jer.37.16. sætte En i Kielde-
ren. 750. ofte i ssflr. Fangekælder: MO.
1.1182. Recke.BB.84.

2) kælderrum ell. kælderetage, ind-
rettet til beboelse ell. forretning (især:
restauration ell. detailforretning; jf. fx.
Brændevinskælder 1, Rulle-, Stege-, Sæ-
be-, Vin-, 01kælder;.*Til hvilken Urteboed
og Kielder man vil gaae, | Kand man til

Convolut af de slags Skrivter faae. FrHorn.
PM.42. Der gaaer ikke stor Leie af Kiel-
deren.750. *Vi (o: en kældermand og hans
familie) leve her i Kældren lunt og stille.

Drachm.D.^117. (nogle studenter dyrkede)
Keglespillet i Kældere, der kunde ligge
i Lule Kongensgade eller den nye Frede-
riksborggade. i:Lar8.Gf?i^.7.i56. jf. Fro-
ko s tk æld er, om mindre (kælder)bevært-
ning, der spec. lægger an paa servering af fro-
kostretter. KNyrop. (FestskrYilhThoms.S9).
Kunstkælder, om mindre (kælder)butik,
hvor der drives kunsthandel. D&H. \\ ofte i

10 navne paa restaurationer, der ligger i kæl-
dere. Diskussionerne efter Teatret (fore-

gik) i en af de lange billige Ølkældere
med kold Buffet, „Jordemoderkælderen"
paa Amagertorv eller „Hatten" under Hat-
temagerens Skilt overfor Helliggeistes
Kirke. KLar8.GHF.I.lS6. TelefB.1929.8p.

4782ff.
3) {efter <,y. keller) om naturligt hul-

rum i klippe olgn.; i ssgr. som Krystal-
20 kælder, jf. betl: *en naturlig Klippe-
kielder,

|
Med ujævnt Gulv. CKMolb.

Dante.L219.
4) {efter ty. (flaschen)keller, holl. kelder;

nu sj.) flaskefoder (1). D&H. || spec. om
en slags kasse med (15) rum, hvori (fir-

kantede) flasker forsendtes ell. opbeva-
redes. Danzig leverede forskiellige Slags
Brændevine som Goldenwasser paa Klel-
åeie.MCBech.V.62.

30 5) overf. (oftest spøg.) anv. af bet. 1 (jf.

ogs. Karetkælderj, om hvad der er ell. fore-

stilles som beliggende lavt ell. dybt nede i

forhold til noget andet. Drengen . . bliver
Yngling og opdager, at der eksisterer
ikke blot den dagklare, selvfølgelige Ver-
den omkring ham, men en Verden under
Bevidstheden, „Kælderen" under Sjælen.
Tilsk.1929.1.160. spec. i flg. anv.: 5.1) {jf.
ty. keller ;l.br.) om underverdenen, døds-

^ riget ell. helvede, jf. Kælder-hnliy -mand

2

samt: Det ældre Grækenland havde fore-

stillet sig, at Livet efter Døden havde
sin Plads under Jorden . . Det var en
dunkel og overskygget Kældertilvæ-
relse, Sjælen førte dernede. JLaw^e.I/:
101. 5.2) i udtr. som (lille) Hans ell. den
lille i kælderen {efter ty. Hanschen
(Hansel) im keller, holl. Hansje in den
kelder; se ThHjelmqvist. Fornamn och fa-

50 miljenamn.(1903).108f.; nu næppe br.) om
det ufødte barn, barnet i moders liv. Hans
i kelåeren. Moth.^H96. hensken eller gre-
teken i kelåeren. Moth.H81. (jf.Uænsgen
in Keller. vAph.(1764).268). Leth.(1800).
jf.Arkiv.III.328. 5.3) {efter fr. rez-de-chaus-
sée ; avis-spr.) om (pladsen nederst i en avis,

beregnet til) feuilletonen (jf. Kælder-
etage 2). hver Gang et af vore Blade for-

søger paa at optage en Føljeton af en eller
60 anden europæisk Forfatter, gør den Pok-

kers Føljeton i Kælderen Nar af den gode
klerikale Tone oppe i Bladet. Brandes.
XIII.416. Sal.VI.487. 5.4) (nu næppe br.)

i udtryk for skibsforlis. Det Skib gik i

Kielderen (d: forliste). VSO. 5.5) (dagl,
spøg.) i udtryk for tale, sang med dyb
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stemme (jf. Kælderetage 3^. undertiden
dumpede oplæseren helt ned i kælderen

i

5.6) (anat.) om smaa hulrum i moder-
kagen (Placenta). Klini8kOrdbog.(1921).
132.
Kælder- 9 i ssgr. af Kælder 1-2, fx.

(foruden de ndf. medtagne) Kælder-bolig,
-gulv, -kammer, -leje, -lejlighed, -lokale,

-lugt, -madam, -nøgle, -plads, -rist, -skilt,

-trappe, -tøs, -unge, -vindue, -værelse samt
nogle mere tilfældige ssgr., hvor Kælder- er

brugt nedsæt, for at betegne noget som tarve-

ligt, simpelt, ejendommeligt ell. passende for

jævne (i kældere boende) personer, smaafolk:
Sokrates, hvis Mening, omskrevet paa
Kælderdansk, var den, at hans eneste
Klogskab bestod i, at han selv var klar

over, hvor dum han .. var. Bergstedt.(Pol.^^/7

1927.7.sp.6). Den berømte lille Mand med
det underlig tarvelige, ja snuskede Ud-
seende og det sære Kæl d er sp ro g. Poni.

LP. V1II.40. gemeene Folk, som ikke have
en raffineret Smag i Musik, fornøye sig

meereover etgemeentKielder-Stykke,
end over den allerbest sammensatte Con-
ceit.LTid.1751.394. -barn, et. (jf. -iøå-

ning; nu næppe br.) om (fattigt) barn af
forældre, der bor i en kælder (2). VSO.
-beværtning, en. (jf. Kælder 2). Pont.
Sk.91. -bod, en. (nu 1. br.) d. s. s. -butik.

(Kalk.II.696). Han lignede . . en omflak-
kende Sømand . . som havde købt sine

Klæder i den første den bedste Kælder-
bod, han traf paa ved Landstigningen.
Pont.EK.67. -bntik, en. 07--bodsam<Kæl-
der 2). BerlTid.^l6l929.M.23.sp.2. -dreng,
en. (jf. -svend; foræld.) om læredreng i

vinkælder ell. tjener i ølkælder. Moth.K82.
VSO. MO. -dør, en. dør for nedgang
til en kælder ell. for indgangen til et kælder-

rum. DL.6—9—8. Goldschm.I.103. Kælder-
døren ned til Bryggerset stod aaben. JP
Jac.1.7. -edderkop, en. (zool.) edder-

koppen Segestria senoculata. Brehm.Krybd.
711. Bergs.MS.II.69. -etage, en. 1) den
(delvis) under jordoverfladen liggende neder-
ste etage af et hus (jf. Kælder 1). (han)
boede i Kiælderetagen.JJPaZwtian.ÆJr.Z.

2) (avis-spr., spøg.) d. s. s. Kælder 5.3. Bøgh.
DD.1866.181. som Føljetonist . .krøb (han)
ned i Bladets Kælder-Etage. EB'ennc/is.
MF.II.14. Niels Vejby skriver i Bladet.— Ja, i Kælderetagen I Anonymt 1 Hvem
læser hsLin? SvLa.FK.149. 3) (dagl., spøg.)

d. s. s. Kælder 5.5. (skuespilleren) havde .

.

lagt sin salvelsesfulde Stemme helt ned
i Kælderetagen. PoUhl925.9.sp.4. -folk,
pi. (nu 1. br.) om (fattige) folk, der bor i

en kælder (2). VSO. Gylb.XI.113. MO.
t -fodning, en. d. s. s. -barn. Olufs.DB.
78. -gang, en. gang, der fører ned til en
kælder (jf. -nedgang}, ell. (især) gang, langs
hvilken de forsk, kælderrum er beliggende.

Biget.''hl912.5.sp.4. f-gris, en. (nedsæt.)
om person, der driver forretning i en kælder

(jf. -kat, -rotte^. *en kielder-griis, | Hvis

raad . . | Var kun at tappe øl og tran.
Sort.(SamlDanskeVer8.^VLl54). -hals, en.

1) {ænyd. d. s., fsv. kållara hals; fra mnt.
(ty.) kellerhals, jf. holl. kelderhals; sml.

Hals sp. 747^°ff) (snæver) nedgang fra fri

luft (gade, gaard) til en kælder (jf. -(ned)-

gang^. de fornemste Gader vare defigu-
rerede ved . . Staketer, Kielderhalse og
dislige Udbygninger. Holb. DH. III. 603.

10 *Snevre, stelle Trappegange,
|
Med den

danske Digtekonst
|
Under Taget, og for-

neden! Kjelderhalsens PøbeldunstMare-
str.SS.iV.39. en Vægter . . sov i en Kjæl-
deTh.als.Schand.TF.II.368. man søgte at

komme de fremspringende Kælderhalse
til Livs. MBubin.l807-14.(1892).8. billedl:

KomGrønneg.II.70 (se u. Høstængej. 2)

{ænyd. d. s., sv. kållarhals, fsv. kållara hals;

fra mnt. keller(s)hals, jf. holl. kellerhals,

20 ty. kellerhals; 1. led maaske til mnt. kellen,

volde smerte, pine (bærrene fremkalder svie

i halsen), sa. ord som kvæle, sml. ty. quåler-
hals i sa. bet.) 2( Daphne L.; især om arten

D. mezereum L., pebertræ (almindelig kæl-
derhals). J'Twsc/i.7i. Den almindelige Kjæl-
derhals . . hvis smukke rødlige Blomster
udbrede deres stærke Duft over Hangen.
Bentz.Stg.46. Lange.Flora.308. \\ hertil: Kæl-
derhals-bast (bast af Daphne mezereum, fx.

30 brugt til fremstilling af droger. Panum.384),
-korn (de tørrede frugter af Daphne yneze-

reum, brugt som surrogat for ell. til forfalsk-

ning af sort peber. VareL.^511). -hnl, et.

O (jf' -luge; nu næppe br.) om lufthul,

der fører ned til en kælder. vAph.(1759).
MO. 2) (nu 1. br.) rum, aflukke i en kæl-

der. VSO. MO. 3) (nedsæt.) om værelse, bo-

lig i en kælder. VSO. 4) (jf. Kælder 5.i; nu
næppe br.) om (hul i) helvede. *Gniere og

40 Aagerkarle . . langt fra skikkelige Dievle,
|

De skal iblandt hinanden vrævle
|
Paa

Ild i KielderhuUerne;
| Og yde Satan

svare Renter. ChrBorup. PM. 494. -kat,
en. spec. (nu næppe br.) nedsæt, om per-

son, der bor i en kælder (jf. -gris, -rottej.

Beenb. II. 316. Sort (SamlDanske Vers.^ VI.

154). Helt.Poet.192. -kirke, en. (bygn.;

1. br.) krypt(kirke). Hjælpe O. JLange.1.4.
-kone, en. kone, der bor (ell. har forret-

50 ning) i en kælder. Moth. K82. Kan man
have en nye Mode i tre Dage, førend en
Kielderkone har den samme? J/Sweed. II.

148. Goldschm.III.249. jf. Feilb. -knlde,
en. (I br.) d. s. s. -temperatur. Rhinskvin
maa aldrig have mer end Kjelderkulde.
Baud. GK. 186. -lem, en. lem over ned-

gangen til en kælder (jf. -luge^. Moth.K83.
Goldschm.1.43. Feilb. -Inft, en. Panum.
84. Sal.XI.232. \\ billedl *Ude Tanken sig

60 til Sejre fægter, |
hjemme den i Kjælder-

luften smægter. Schand.SD.99. et Hyl vil

snarest fylde Samfundets beklemte Kæl-
åerlutt.BerlTid.'ynl921.Aft.7.sp.4. -Inge,
en. (Z. s. s. -lem; ogs. om aabning, hvorigennem
man skaffer lys og luft adgang til (vindue-

løs) kælder (jf. -hul 1). VSO. MO. -mand.
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en. 1) (især foræld.) mand, der bor i en
kælder; spec. om mand, der driver restaura-
tion ell. detailforretning i en kælder. Holb.
HP. IL 9. Paa det Høkere og Kielder-
mænd (ikke) Hørkræmmer-Lauget udi de-
res Næring nogen Indpas . . skulle giøre.
De kgl.Laugs-Artikler til1730.1.397. en Spise
(d: grønærter), som ikke kan betales (alene

af de rige) men ogsaa af den ringeste Kiel-
dermand. Tode.YI.215. HCAnd.VIII.278.
Sødb.GD.30. talem.: Kjældermanden har
det godt, han kan stå i sit salsvindue og
drikke af rendestenen.Krist.0rdspr.nr.4172.

||
om uoplyst, uvidende person. Hver Skræ-

der og Skomager forstaaer Tydsk, og vit-

tige Bønder og Præster ligeledes. Denne
Historie skal jo ei læses af Kieldermænd.
Gram.Breve.91. *han bedre er i Stand,

|

At skrive Bønne-Bog for Bonde, Kielder-
Mand. Anti-Spectator.82. enhver Kjelder-
mand kan lege den Leg at være Menne-
skeheden. Z^ierfe.FJi.iO^. 2) 07. Kælder 5.1;

kbh. ell. dial., spøg.) om afdød person. Han har
det godt, han er bleven kjældermand./vm^.
Ordspr.579. „hvad er din far?" — „Under-
jordisk kældermand (o:død)l'*\ 3) (vel ud
viklet af bet. 1 ell. forkortelse for ssgr. som
Kældermands-nød (FVJac.Breve.147), -vit-

tighed (Bøgh.JT.152); sml. dannelser som
Borger (4), I. Jøde 3.3; jf. dog ogs. ty. kalauer
i sa. bet., af fr. calembour(g); nu næppe
br.; jf.: „Benævn, vel nærmest fra omtr.
1830. Og vel allerede gaaet af Brug ^irca
1850." Levin.) ordspil ell. ordvittighed ; bran-
der (2.2). Af Aviserne vil Du have set det
Raseri, der for kort siden bemægtigede
sig Kjøbenhavn med Hensyn til de saa-
kaldte Kældermænd. Man hørte ikke andet
end deslige YittighedeT.PVJac.Breve.147.
han har vist en tyk Kjeldermand i Munden I— den staaer paaklem.2n^.L^.iJ.57. „Dette
Vindstød, som nær havde slukt Lysene,
bragte mig Budskab fra min Brud I" . .

ved den nederste, ungdommelige Ende af
Bordet hørtes den Kældermand: „Det er
altsaa en Dame, der gjør Blæst." Goldschm.
VLIL117. 100 morsomme Kjældermænd.
Samlede og udgivne af Hans Peersen,
Kjældermand. (bogtitel.1856). en Prøve paa
de mange Kjældermænd, han lavede:
„Hvorfor ere Tyvene klogere end Læ-
gerne?" Svar: „Fordi en Tyv veed, hvad
Folk feile, naar han gaaer hoTf Davids.
KK.434. VVed.BB.375. -mester, en.
person, der ved hoffet ell. i større hushold-
ninger har opsyn med vin- (og viktualie)-
kælderen; ogs. (foræld.) om opsynsmand og
vintapper i byens vinkælder (TroelsL.^V.159).
Moth.K83. Adr?^U1762.sp.8. *Min Kjelder-
mester er i Seng, jeg kan jer

|
I Sandhed

ikke skaffe Ynn.Heib.Poet.IV.386. *værdig
som en Kældermester,

| skænker han (o:

værten i en beværtning) den grønne Bitter
|

højtidsfuldt for sine Gæster. Sødb.GD.8.
-mæs^siff, adj. (fagl.) om behandling af
vin, som foregaar i vinkælderen (fx. omstik-

ning, svovling, klaring, filtrering). VareL.*
918. -nedgang:, en. (jf. -gang, -hals 1).

(i Nybrogade 4) boede „lians Blasen i Pære-
træet, 1730", som Bomærket over Kjælder-
nedgangen endnu beretter. FHendriksen.
Kbh. Billeder fra 19. Aarh. (1924—27). 13.

-orm, en. {jf. -æsel samt ty. kellerwurm;
nu sj.) bænkebider (1). vAph.(1759). Agerbech.
FAH.35. P. L. drev sin Blæresteen af ved

10 Brugen af tørre Kielderorme. Tode.SJ.I.
212. VSO. Mecept-Bogen.[1912].19. -pige,
en. (nu 1. br.) opvartningsjomfru i kælder-
stue ell. kælderbeværtning; pige, der serverer
(drikkevarer) i en beværtning. Holb.Ep.V.
174. Ew.(1914).IL.127. Goldschm.IL23. Han
havde været Gaardskarl og hun Kjælder-
pige paa Gjæstgivergaarden./Sc/iaw<Z.F.56^.
-rotte« en. (1. br.) rotte, der lever i en kæl-
der. vAph.(1759). II

billedl., nedsæt., om person,
20 der bor i en kælder (jf. -gris, -katj. Han
havde en lille gammel Kone, der var fed
og snavset, rigtig en gammel Kælderrotte,
der holdt af at . . faa en lang Sladder med
de Kvindfolk, der gik forbi. DagNyh.^Va
1921.7. sp.6. -rum, et. rum (under hus),

beregnet til kælder(e), ell. rum, aflukke i en
kælder. Her er kun lidt Kielderrum i dette
Hus. 750. MO. De mægtige, vildsomme
Kælderrum laa . . uberørte fra det forrige

30 Slots Tid. Baud.(Da7inebrog.^yel907.2.sp.3).
-skriver, en. (foræld.) person, der førte
vinkælderregnskabet ved hoffet ell. i store hus-
holdninger. vAph.(1759). VSO. MO. -sknr,
et. (nu 1. br.) overbygning over en kælder-
hals (1). ChrBorup.PM.382. HCAnd.X.248.
Schand.UD.198. -sneg:!, en. (zool.) sneglen
Limax fiavus, der lever i kældere. Sal.XL.
832. Spårck.ND.212. f -snekke, en.
sneglen Hyalinia cellaria. OFMUH. ZoolPr.

AQ 239. -stue, en. 1) (1. br.) stue, værelse,

indrettet i en kælder; ogs. (dial) om den
stue, der ligger over kælderen (Feilb.). vAph.
(1759). Grundtv.Snorre.I.16. 2) egl. om be-

værtningslokale i en kælder; nu om et for
jævnere folk beregnet (drikke)lokale i kro,

gæstgiveri, hotel (mods. Gæstestue 2). VSO.
Han (o: en gaardmand) æder i Gjæste-
stuen i Kroerne. Jeg (o: en husmand) kan
gaa ind i Kiælderstuen. Schand.F.251. Han

50 maatte være gaaet feil, dette var jo en
rigtig Kælderstue mea overspyttet Gulv,
Ølsj atter alleVegne— og tung Luit.AndNx.
D.27. -sump, en. (nu næppe br.) fordyb-
ning i en fugtig kælder, hvor vandet sam-
les, og hvorfra det pumpes op. VSO. MO.
-svamp, en. (især bygn.) svamp, der an-
griber træværket i kældere (især om Conio-
phora). Suenson.B.IL.79. jf.: Aageren er
hos os som en Kældersvamp, der breder

60 sig paa mørke, usunde Steder. Riget.^^/s

1912.3.sp.6. -svend, en. {glda. d. s.) dels

(foræld.) om person, der passer vin- (og vik-

tudlie)kældrene ved hoffet ell. i større hushold-
ninger (jf. -mester^; dels om svend hos en
vinkyper (Moth.K83) ell. om tjener i en øl-

kælder ell. vinrestaurant (jf. -dreng samt

XI. Rentrykt ^Uo 1»29 69
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Kelner^. Hvo som i Kongens Gaard . .

overfalder Kok, Kieldersvend . . miste sit

Liv. DL.6—9—8. Maa jeg springe ud i

Kiøkkenet selv, og kalde paa Kielder-
Svenden? Holb.DR.IIL6. Heib.Poet.VI.6.
Jeg bad Kældersvenden om at give mig
et Glas 01. Draehm.STL.95. JakKnu.A.12.
-talje, en. (nu næppe br.)^ talje med meget
korte blokstropper, der anvendes, naar gods

hejses op af og ned i kældrene om bord. VSO. lo

-temperatar, en. (jf. -kulde^. fra den
kraftige, tindrende Sol og behagelige
Varme kommer man ind i Halvmørke og
fugtigKældertemperatur (o : i en smal gade).

Schand.O.II.318. visse vine skal have kæl-
dertemperatur, naar de serveres • -vek-
sel, en. {efter ty. kellerwechsel) T om falsk

veksel, især naar den er trukket paa og for-

synet med accept af en fingeret person. Sal.

XI.232. Ludv. -æsel, et. {efter ty. keller- 20

es(s)el,-assel; 2. led enten af lat.aselluSj dim.

af asinus, æsel, eller besl. m. ty. essen, spise

(se æde); nu 1. br.) d. s. s. -orm. VSO. Ernst
Crram.HaveplanternesSygdomme.(1927).8.
kæle, V. ['kæ'la] (kbh. (gldgs.) ell. dial.

kele. vAph.(1772).IIL jf. NvHaven.Orth.94.
Esp.164). præs. -r ['kæ'Olar] præt. -ede ell.

(nu kun dial) -te (Moth.K426. Feilb.). vbs.

jf. Kæl, Kæleri. {ænyd. kæle, kele, sv. kåla,

kela, no. kjæle; vist sa. ord som oldn. kjalask, 30

drage omsorg (for), isLkjalast vid (e-n), pleje,

hygge om (en), vise (en) deltagelse, se Arkiv.
XLI.133; jf kælen, kælne, H. Kælling,
kæløje(t), forkæle) lægge ømhed, kærlig-
hed for dagen ved at være (meget; ofte:

overdrevent) omsorgsfuld, omhyggelig

dægge 2); ogs. (nu l.br.): søge at ind-
'nde sig (hos), smiske (for), gøre sig

for en ell. (især) ved at kærtegne en (jf.

lækker (for) olgn. 40

I) i egl. bet. l.l) uden obj. Hundene gik
kælende til og fra. Bang. T.16. || især i forb.
m.præp. for. ammen kæler mere for bør-
nene enå moderen. Moth.K426. Hånd blef
smigred og kiæled for af hans Moder, fra
hånd laae i svøb. Dumetius.

I

II. 90. Da-
merne ligesom stial sig til at logre og
kiæle for hsnn. Biehl. DQ. IV. 270. *Hun
kiæler for de hvide Dæggelam. OehLXXIV.
186. Du . . maa ave (børnene) godt mens so

jeg er borte, for at de kan taale at kiæles
lidt for naar jeg kommer hjem. Grundtv.
E.28. naar han og hun var kjede af at
kjæle for hinanden, havde de kappedes
om at faa Hunden til at kjæle for dem.
Schand.BS.158. jf.: Hvis man vil forsøge
at kiæle for vore Bønder, vil man strax
faae mange øde GasLrde. Holb.Ep.V.^85.

\\

i forb. m. præp. med. Moth.K426. kiæle
med sig selv (o : være meget omhyggelig 60

for sig selv, skaane sig).vAph.(1759). kæle
med en kalv. Feilb. Esp.164. hun kæler
alt for meget med sit barn

i
1.2) CP (1. br.)

m. obj.
II

m. præd. *Dyrene kæler ham
Klad. EjnarThomsen.Sagn ogsandt.(1923).12.

m. adv. ell. præp.-led. Han kælede sin

Kind mod hendes, og denne Gang lod
hun ham faa Lov dertil. EErich8.(NatTid.
^V7l925.Aft.8.8p.6). refl.: Prinsessen kom
over til ham og kælede sig ind imod ham.
Leop.PC.163. (hun) kælede sig dybt ned
i Vognens Puder og Tæpper, sa. SE. 67.

den lille Pige kælede sig op ad hende
paa Slagbænken. AlbDam.Mellem de to Søer.

(1906).233. 1.3) (1. br.) reciprokt: kærtegne
hinanden; gantes. Lavst og hans Kone
sloges nok mer end de kæledes. ^ndiV^æ.
M.70.

2) (især W) overf. 2.1) uden obj. || som
vbs. ell. præs. part. brugt som adj. *(bølgerne)

i langelig vuggende Skvulpen
| kælende

ind imod Bredden sig strøg. OMads.VV.
76. (P.G.) Thorsens Arbejder vidne om,
med hvilken lang og dyb, næsten kjæ-
lende Kjærlighed han har beskjæftiget
sig med den enkelte Opgave. JohsSteenstr.

HD. 379. *Der kom varmere Kælen
| i

Vindenes Vift. OlafHans.Tværveje.(1904).
74.

II
i forb. m.præp. for. Han sad først og

kælede lidt for Bogen med sine smukke
velplejede Hænder, saa tog han Elfenbens-
papirkniven og begyndte at skære den op.
Leop.B.5. spec: i tankerne dvæle med vel-

behag ved noget; interessere sig varmt for no-
get olgn. (vi) begyndte at kiæle for Døden,
den rolige . . blide, salige Død. Grundtv.
Vart.49. *just ved denne Sag min Tanke
dvæler.

|
Ved Dag og Nat jeg for Ideen

k'iæler. PalM.V.127. Jeg hader Tragedie.
I kæler s'gu ogsaa altid for det sørgelige.
JMagnus.VA.128. Man bør . . ikke af Land-
skabets graa og tunge Tone lade sig for-

lede til at kæle for sit sure KvLvaør. Knud
Pouls.Va.22. 2.2) (sj.) m. obj. (og adv. osv.);

refl.: (hun havde) vogtet (kærligheden) som
en hemmelig Skat, hun vilde miste, saa-
snart Nogen erfoer dens Tilværelse, og
netop derved havde (hun) kjælet sig mere
ind i den. Sibb.1.52.

Kæle-, i ssgr. afkæle 1. -barn, et. (jf.
-basse, I. -dægge, -fægge, -unge ; især i forb.

m. gen. ell. poss. pron.). 1) barn (ell. voksen),

som der kæles for; især: barn, som forældrene
kæler mest for, elsker højest (og som derfor
ofte forkæles) ; hjertebarn. Sv Grundtv.^(1870).
S&É. jeg var (min faders) Kjælebarn. Gyr
Lemche.FS.256. et Kælebarn, hvem nære
Slægtninge og gode Venner flokkes om
paaFødse\sdagen.Dannebrog.^^/3l907.1.sp.7.
ordspr. (især dial): Kjælebarn bliver til et

skarn. Krist.Ordspr.nr.4174. 2) overf. 2.1)

om person (ell. dyr): yndling. Studenterne,
Hovedstadens højere Samfundslags Kjæle-
hørn. Schand.TF.II.84. Skæbnens og Na-
turens Kælebørn. IJohans.J.196. Der er
noget berusende i at høre til Lykkens
Kælebørn her i Yerden. EBrand.Bes.56.

2.2) om ting ell. forhold, som man i særlig

grad viser interesse, omsorg Cj/. Hjertebarn
slutn.). Urtepotter med fine, smaa Planter
— Kjælebørn, som krævede megen Pleje.

Schand.IF.333. (den) bevarede Kopi af
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Athene Parthenos . . har været den filo-

logiske Arkæologis Kælebsirn.JLange.BM.
11.56. Etikken er Professor Høffdings
Kælebarn. Ij^sen.LP. 52. Den dramatiske
Litteratur er . . bleven Kælebarnet i (Mtn«

de Pompadours) Bibliotek. Aarbog f. Bog-
venner.1920.87. -basse, en. fj/. I. Basse
2.2; dagl.) d. 8. 8. -barn 1, I. -dægge 1. med
al deres Stohei var de dog ikke andet end
kvindagtige Kiælebasser. Grundtv.Saxo.il.
46. En Sønnesøn af Magnus Ladelaas var
Magnus Smæk (Kiælehasse). 8a.H.V.III.99.
(Goethe) ejede ingen Ting . . Moderen vilde
gerne have sendt hvadsomhelst til sin

Kælebasse . . men Faderen negter haard-
nakket at sende Penge til Weim&r.Brandes.
Goe.I.216. -bette, en. (jf. -potte; talespr.;

I. br.) kælen person (barn). CollO. I. -dæg-
ge, en. [kæla'dæCOga] (nu ikke i rigsspr.

-dæg. ReynikeFosz.(1747).551. Graah.PT.I.
133. jf.Feilb.). (ceny^i. k(i)æledeg(ge)

; jf.
II. -dægge samt -basse, -fægge

|i
især i

forb. m. gen. ell.poss. pron.) \) d.s. 8. -barn 1.

de regierende Dronninger (har) af Kiær-
lighed til visse af deres Sønner, som have
været deres Kiæledegger, og, som de have
elsket meere end den Første-Fødde . . for-

maaed deres Herrer til at giøre saadanne
skadelige Testamenter. Holb. Ep. II. 120.
*Hans Kone føder ham hvert Aar en Kiele-
degge.Anti-Spectator.159. skiøndt han el-

skede sine Børn ligehøit, var jeg dog
Kiæledæggen, som den Yngste. Oehl.Øen.
(1824).Ii.59. Lærlinge . . der vise en sva-
gelig Natur og fremstille sig som Moders
egen Kjæledægge, gjøre bedre i, ikkun
at beskjæftige sig med Damearb eid. /S/co-

mageren.(1832).52. 2) d. s. s. -barn 2. 2.1)

(Z. s. s. -barn 2.i. de som kand skikke sig

i Alting, og ansee som Chiméres hvad
som anfægte andre, ere Naturens Kiæle-
dægger. Holb. Ep. III. 392. Nu seer man
(jøderne) at være en Favorit- Nation , og
. . Guds Kiæ\eåegge.sa.JH.IL730. »Med
tusind Puds han veed saa snildt

|
At muntre

og at vække —
|
Hvad Under da, at han

(o : den lille hornblæser) alt nu
|
Er Corpsets

Kiæledægge? IIolst.IV.20. Denne gamle
Mand . . var Byens Stolthed og Kæle-
dægge. Pont.FL.113. Intet andet Dyr er
i den Grad Allemands „Kæledægge" som
Haren. Manniche.Jægeren i Naturen.(1925).
-^7'5.

II
lykkens kæledægge, (nu sj.)

lykkens yndling. Anti-Spectator.151. Clitau.

PT.IO. 'Leth.(1800). Grundtv.Saxo.I.196.
2.2) d. s. s. -barn 2.2. *Du Elskov er mit
Liv, Du Dyd min Kiæle-Deggel Wess.32.
alle de tillokkende Muligheder, der før
ofte havde været hans eensomme Timers
Kjæledægger. Winth.IX.223. Denne Have
havde været Familien Thomsens Kæle-
dægge og Stolthed. Wied.LO.48. (Aakirke-
by) var Ærkebispernes Kjæledægge. JA
Jørgensen. Bornholms Hist. I. (1900). 74. 3)
(gldgs.) om sofapude olgn.; pølle; trøster.

AaMatthison-Hansen. UngeSange.(1891). 35.

Jørg.S.3L Pol.Vol910.3. II. -dægge, v.

[kæla"dæ()ga] (sj. -dælle. SvLa.HjG.227).
vbs.jf. -dæggeri. {til I. -dægge

; jf. II. dægge
(2); nu 1. br.;jf. „Talespr." Levm.) kæle for;
kærtegne; smiske for; gøre sig lækker for. 1)

m. person-obj. *En Krands fra Nympherne
man Hymen bringe seer, | Som blandt
Cypresserne ved denne (o: Holbergs) Grav
skal lægges,

|
Og mangen Ludvig vil

10 med Tilden kiæle-dægges,
|
Naar de ved

dette Navn i rulle Vuggen leer. LTid.l754.
50. *0m han, som Hedning, eller Christ,

|

Dig bander eller kiæledægger. JBa^^es.IJ.

206. *Jeg kan mig . .
|
Utrættet lade kiæle-

dægge
I
Paa hver en nok saa kiælen Viis.

smst.III.80. (kunstneren bliver) forgudet
i alle Døgnblade og kjæledægget af Db.-

merne.Ing.LB.II.140. jf: *Som en lille

Hund, der napper |
Løvens Manke, kiæle-

20 dægge t (o: kælent), I
Trak hun tidt sin

Herre tapper
|
Med sin Liliehaand i Skiæg-

get. Oe/j?.jRL.59. 2) uden obj. *At kiæledæg-
ge

I
Begyndte hun (o: Freja) paa Gubbens

(o: Ægirs) Skiød, | Fra trinde Lægge
|

Bort Klædebonnet flød. Oehl.L.1.282. *Fru
Holm for Dattersønnen kjæledægger.PaZ3f.
IV.23. -dægge-navn, et. (till.-dægge\
sj.) kælenavn, han kyssede hende . . og
gav sin Følelse Luft ved adskillige Kjæle-

30 dæggensivne. Chievitz.FG.221. -dæggeri,
et. (sj.) vbs. til II. -dægge. Det faldt mig
. . ikke ind, at tænke paa Førstefødsels
Ret, paa min Moders Kiæledæggerier.
Bagges.L.L41. -dælle, v. se IL -dægge.
-form, en. (efter ty. koseform

; jf. -navn,
-ord; sprogv.) (kortere) form af et person-

navn, der bruges i kælende, fortrolig tiltale.

Maja, vistnok tysk Kæleform for Maria.
JohsSteenstr.MK.129. Allerede paa Rune-

^ stenene findes Formen Gubbi, der utvivl-

somt med Rette forklares som en oprinde-
lig Kæleform for Gudbiørn. KNyrop. OL.
111.120. -fægge, en. (-iubg. Moth.F113.
VSO.ILIL -fæge. jf. Feilb.I.391 (u. fæ^e)).
{ænyd. kjelefæge (PhraseologiaTerenttana.

(1652).120); m. h. t. 2. led jf. Moth.F113:
feg, barn, ænyd. flt. fegge, blødagtige, ukyske
personer (se Kalk.I.523¥^), sv. dial. fegg,
dreng, mand, maaske sa. ord som no. fegge,

50 gammel mand, af oldn.fedg&r, fader og søn;

2. led a/Kælefægge dog vel snarest til bornh.

fåggjas, kærtegnes, gantes, Moth.F113: fegge,
kæle, smigre, skaanskog sv.dial.f'Ågga.,feggSL,

til roden i glda. faghnes, glæde sig, oldn.fe-

finn, glad, fægja, rense (se fe\e), jf.ogs.

feg, kælen, ømskindet (Moth.F113); sml.

I. Kæledægge samt dial. kæleflæge, for-

kælet barn (Feilb.IV.262); nu kun dial.) 1)

d.s.s. -bsirn 1. Moth.K426. VSO. Feilb.1.391

60 (u. iæge). 2) d. s. s. -barn 2(i). Moth.K426.
*Don Pedro Lyckens Glut og Medgangs
K\elle-Yægge. PoulPed.DP.2. -gris, en.

{sv. kelgris, no. kjælegris; jf.jy. kællinge-
gris, kæledægge (Feilb.); dagl, spøg.) d.s.s.

-barn 1, -potte. TidensKvinder.^V4192 9. 10.

•hoTed, et. (1. br.) d. s. Gadeordb.^

69*
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kælen, adj. ['kæ-l(8)n] (kbh. (gldgs.) dl.

dial. ktXtn. ChrBorup.FM.62. vAph.(1772).
III. Kort.70. OrdbS.(Falster), jf. kjélen.
Høysg.AG.SH). intk. og adv. -t ell. (nu næppe
hr.) d. 8. (Moth.K426. Dumetiu8.III.57.
Høy8g.AQ.53) ell. (nu ikke irigsspr.) kælet
(^Et kiæled Bsltu. Ruge.FT. 353. jf. Feilb.

(u. kjæligj^; hest. f. og flt. kælne ell. f kælene
(Holb.Bar8.II.2) ell f d. s. ("Den kiælen
Hiemfødning. Hørn.Moral.I.Sé); gradbøj-
ning (CP) kælnere (JLange.MF.35. Danm
Havebr.62), kælnest (Ew.(1914).IV.243.
Wiedewelt.T.21. CVaupell.S.119). (ænyd.
kælen, kelen, (i forb. m. subst. af intk. ell.

som adv.:) kelit, kæled (Kalk. II. 697 u.

Kæle^, (adv.:) kellige (m. h. t. disse sidste

former Jf. Kort.71. Feilb. (u.kiælig)), sv.

kelen, fsv. kælin, wo. kjælen; til kæle)
1) m.pass. (grund)bet., egl.: som har været

genstand for (overdreven) omhu, (alt for)
omsorgsfuld behandling, forkælelse, har haft
for gode livsvilkaar olgn. t.l) (nu kun dial.)

om barn ell. dyr: forkælet; forvænt. Moth.
K426. *Kand Barnet tie, som fra Moders
Bryst bortrives?

|
Et kiæled Barn ey saa

let at stagge (o : berolige) er. Ruge.FT.353.

jf. Feilb. m. overgang til bet. 1.3: om jeg
havde nogen Hund, skulde dend faae lov
at gaae paa Gulvet, thi jeg kand for min
Død ikke liede de kiælene Hunde, som
ikke kand gaae paa Gulvet, men idelig
staaer og skraber paa et Forklæde. IfoZfe.

Bars.11.2. 1.2) (nu næppe br.) om per8on(8
karakter): blødagtig; karaktersvag; ogs.

m. mere spec. betydninger som: doven, fej,
vellystig. Undersaatterne vare da blevne
alt for ømme og kiælne for at skikke sig
udi et strengt og myndigt Regimente.
Eolb.DR.II.il. *Lad de Kiælne gaae og
græde,

|
For en lumpen Verdens Glæde

|

Maales dem ey daglig t\\.Stub.56. *For-
tæl, hvordan det kjælne Hjerte

I Blev
haardt og turde ruste sig

| Mod Dødens
Frygt. Ew.(1914).V.95. *kiælen ei, og ei

som Daare
| Jeg skiulte for mig selv —

min Bød. Oehl.L.II.247. en luftig Skik-
kelse . . bedrog ham, fordi han var kjo-
len, ikke modig. Kierk.III.79. sæt dig paa
Jorden, her er ingen Throne . . thi du
skal ikke mere naae det, at de kalde dig
„den Kjælne" og den „Yppige" (Chr.VI:
en øm og kræsen). E8.47.1. 1.3) som daar-
ligt taaler anstrengelser, kulde, sygdomsan-
greb olgn. (mods. haardførj; sart; ømfindt-
lig; ømskindet.

\\ (nu 1. br.; jf. bet. l.ij om
levende væsen. Gade-Steenene ere ikke saa
haarde og vanskelige at betræde, som
foregives, men Vanskeligheden haver al-

leene bestaaet udi de kiælne og uvante
Fødder. IIolb.Ep.III.26. Mennisket er af
Naturen hertil (o: at høre andre beklage
sig) alt for kjælent, alt for ømskindet.
Ew.(1914).IV.62. den Kiælne kan let faae
Snue. Oehl.0S.274. *de kiælne Lunger

|

Ei kunde taale Røg. sa.^ 7.80. Hans Hel-
bred, som altid havde været kjælent, svæk-

kedes snart. HNClaus. Levned. (1877). 143.
er det et Fortrin ved et Menneskes kjælne
Befindende, at han kun kan føle sig vel
paa eet eneste Sted i Verden. Kierk.IX.
67.

II
(nu især gart.) om plante. LTid.1752.

239. mon je^ ved lunket Vand ikke . .

kan giøre mine Planter kielne og syge-
lige. Flei8cher.EB.67. *Skiønne kiælne Ro-
ser. Bagge8.IV.91. 'kjælne Blomster, der

10 sprang ud | for tidlig, atter visned. Floug.
11.4. Dækning anvendes . . for at skærme
kælnere Planter mod Vinterkulden. Eave-
brL.^210.

II fO, 1. br.) overf. der er . .Ven-
ner iblandt os med en lille kjælen Tro,
som hvert Øjeblik beklage sig og sige:
det er et haardt Ord . . jeg vil kun høre
det milde Ord, det bløde Ord.VBeck.LK.
1.325. 1.4) (nu kun dial.) i videre anv.:
som let paavirkes af noget (behageligt ell.

20 ubehageligt) ; følsom; fintfølende; sen-
sibel, hvor kælen eller kræsen man end
er imod en Kiereste, tilgiver man dog
flere Feil hos denne end hos en Ven.
Lodde.NT.50. vAph.(1772).IIL VSO. MO.
jf. Feilb.

2) som (gerne) kæler, viser (ell. vidner
om) trang til (at give ell. modtage) kær-
tegn, kærlighed, ømhed. 2.1) om levende

væsen; især om børn ell. dyr, som gerne vil

30 kærtegnes, klappes olgn., ell. erotisk betonet,

om voksne: øm; elskovsfuld; indsmig-
rende. *Man tænkte ey det var den kielne
Venus meer, | At længis efter Krig man
kun Bellona seer. Eolb.Paars. 102. *Dig
Himlen gav |

Alt, hvad den giver Lykke-
lige,

I
Og, fremfor Alt, en kiælen Pige.

Wibe.(Rahb.LB.II.218). *mit kiælne Par
(o: to elskende)\

\
Nu gielder Hurtighed.

Oehl.Ay.91. *Hvad vogter vel de Piger,
40 kjælne, svage,

|
For lumsk Forfører?

Blich.(1920).V.144. *hvor den (o: hjorten)

kjælen erl Min Haand den slikker. PalM.
III.200. hvor mangen kjelen Fløitespiller

har ikke foredraget dette Them^i? Kierk.
VI.59. Barnet er saa kiælent, at det al-

drig vil være fra Moderen. JfO. Hun er
så kjælen som en kat. Krist.Ordspr.nr.4173.

jf. : hele Tiden vil (forfatteren) gøre Ind-
tryk paa Publikum . . han er publikums-

so kæ\en.TomKrist.(Til8k.l929.1.429). en kje-
len Hyrde. Seib.PoetS.(1848).VI.130. JP
Jae.1.168. 2.2) om ord, miner, handlinger
osv., som udtrykker ell. vidner om ømhed,
elskovstrang osv. *paa min Skredders Skiød,
med Haanden om hans Ryg,

| Jeg hørte
ham saa tidt med kiælen Stemme sige:

|

Jeg var hans eeneste, hans allerbeste Pige.
Wess.3. de kjælneste Ca.resser. Eiv.(1914).
IV.243. *Lær af de mange kiælne Navne,

|

60 Hvor jeg umuelig dig kan savne,
|
Du

søde. Bagges.Y.263. *(hun) stirred hen paa
mig med kiælne Blikke. Oehl.L.1.56. *I

Dandsesalen hørtes
| En kjælen Galopade.

Aarestr.SS.III.181. man (kan) se Digtere
med et blødt Sind anvende lidt vel kælne
stilistiske Midler. Brande8.III.397. jf. bet.
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2.1: danske Operetteprimadonnaer //aZcZer^

næsten altid . . i det kælne. DagNyh.^^lm
1921.2.sp,3. den kælne hyrdefløjte, se

u. Hyrdefløjte.
||
(nu 1. hr.) ogs. om tanke-

(gang), stemning, følelse, lidenskab. *Den
kielne Kierlighed, du bar til mig, forvol-
der,

I

At din Bortrøvelse mig i et Fæng-
sel holder. Prahl.BJ.Sl. Dit Hierte . . staaer
kun aabent for Elskov og kielne Følel-
ser. Etv.(1914).L343. *Cynthia høitidelig

|

Til kiælen Vellyst Siælen vinker. Bagges.
1.196. *Sydens kiælne Elskov skal be-
tvinge

I
Nordboens Kraft. OeJil.IlJ.26. yp-

pige Kvindebilleder (paa Frederiksberg
slot) gav hans (o: Oehl.s) opvakte Kunst-
sans den kælne, sanselige Retning, som
vi kender fra hans Digtning. HBegtr.DF.
1.49.

II
som adv. Forældre, der tale kiælent

med deres smaae Børn. LTid.1754.84. *hun
skienkte mig sit Venskab,

| Og kielent
trykte hun min }lasinå.Eiv.(1914).II1.56.
*kiælent svulmer hver Gudindes Barm.
Oelil.HrS.250. *Dyr, som kommer kælent,
naar man \di\åeT.Draclim.TJD.266. 2.3) CO

overf., om ting, nu især m. tanken paa en
ligesom kærtegnende, behagelig berøring. Luf-
ten er kælen, indbyder til Hvile og Drøm-
merier. jPrPowZsen. i''. 80. *hun læner sig
gratiøst mod kælne Puder. Jerrild.Signaler.

(1923).13. som adv.: Det raa Kød smager
os godt, og blot man er tilstrækkelig sul-

ten, lægger det sig kælent paa ens Tunge.
Bangsted.EV.97.

\\
(nu næppe br.) i videre

anv., fx. m. h. t synsindtryk, en uophørlig
Labyrint af kielne, vellystige Smaaland-
skaber. Bagges.L.I.231. Det hele Landskab
er saa stille indtagende, kiælent blidt, og
landligt roesomt sa.DV.IX.165.

3) som forkæler, er meget ell. alt for
omsorgsfuld, omhyggelig, nænsom,
overbærende. 3.1) (nu næppe br.) om per-
son. Hun er saa kjælen eller øm over sine
Børn. Høysg. S. 158. Forældre, som vare
urimelige og kielne nok til at lade deres
Børn heller sulte og gaae nøgne, end give
dem til Stiftelser, hvor de frygtede, at
de skulde arbeide for meget. JSneed 11.22.
Mit Raad skal . . være, at opsøge strax
en Brudgom til Sigrid, og ei, som visse
kielne Fædre giøre, at overlade det til hen-
des eget Val. Suhm.(SkVid.X.8). jf. bet. I.3:

Den kielne!— hvor omhyggelig tager han
ikke sin Helbred i Agt\Ew.(1914).I.285.
3.2) (nu 1. br.) om behandling, især opdra-
gelse. JSneed.II.173. hendes kielne Opdra-
gelse har ladet Naturens simple Dyder
udbrede sig i hendes heele Væsen. HHans.
PD.198. Han opdrages altfor kiælent. 75^0.
(han) var kjælent opdraget af sin Moder
og havde tidt været plaget af Frygt for
at være syg. Schand.AE.249. være kælent
vant ("o; forkælet). D&H. 3.3) (nu næppe
br.) i videre anv., om ting ell. forhold, som
gør en kælen (1), forvænt, blødagtig osv. i

stedet for den deilige Sommer og de
grønne Lunde, forlyster man sig i den

kiælne Kakelovns Krog. Langebek. Breve.
45. Jeg har . . intet udrettet; og ved denne
kielne Ørkesløshed paa et Haar nær tabt
alting. Biehl.(Skue8p.lII3.24). *I Søvnens
kiælne Skjød,

|
Fandt Fridlefs Søn et

Skjul for sine Danskes Nød. Ew.(1914).
V.l. det yndige, men kjælne Hesperien.
Blich.(1920).X.123. *aldrig jeg smagte den
kjælne Viin,

|
Men stærken Mjød. FMøll.

10 1.183. *Her er intet kjælent, yppigt Eden,
|

her er intet evigt Blomsterflor. ^aaZwwd.
10. jf.: *At Norskes Legemer kan megen
Haardhed lide,

| Og ikkun faa blant dem
af kielen Sygdom vide,

| Stadfæstes nu
paa nye. Prahl.ST.II.12.
Kæle-navn, et. (form af) navn, der

bruges i kælende til- ell. omtale (jf. -form,
-ord samt Kæledæggenavn^. hendes øm-
meste Kjælenavn blev . . et Haansord.

20 Bergs.Hvh.45. Baaden hed „Spanden" .

.

som det saa ofte gaar med Øgenavne, saa-
ledes var det ogsaa gaaet her. Øgenavnet
var blevet til et KælensLvn. Drachm.STL.
59. Rode.SF.171.
Kælen-hed, en. det at være kælen

(jf. -skab); spec. i flg. anvendelser: 1) til

kælen 1
||

(dial.) til kælen l.i. jf.Feilb.(u.
kjælighedj.

||
(nu næppe br.) til kælen 1.2.

LTid.1731.366. vore unge Mandfolk, der
30 af Kiælenhed lade sig bære omkring i

St&den. Graah.PT.II.198. 1.3) (især gart.)
til kælen 1.8 sp. 1096^. (morbærtræerne) have
efterhaanden aflagt sin naturlige Kiælen-
hed, og befinde sig vel under vores raa
og kolde Himmel-Egn. OeconJourn.1758.
347. i vore Haver (dyrker vi) ikke alene
. . virkelig haardføre Planter, men ogsaa
mange andre af forskellig Grad af Kælen-
hed. iVafwrews 7.^95^.^77. 1.4) (nu ikke i

40 rigsspr.) til kælen 1.4. Hungeren havde
gandske afvænnet dem Ganens Kælen-
hed. Ingen af dem giorde nu no^en For-
skæl paa Spise. Reiser.1.318. 2) ttl kælen
2(i). *En Kone kand jo ey eénssindet al-

tid være?
| Snart er hun færdig til, af

bare Kiælenhed,
|
Sin Mand saaledes, som

hun best formaaér, at bære. Graah.PT.II.
233. Hvad er alle Taleres Kraft, alle Dig-
teres Kiælenhed, imod det første Mamma

50 som Barnet laller ved sin Moders Bryst?
Tode.ST.Il.23. Birgittes naturlige Kjælen-
hed kom tidt stærkt op i hende igjen.

Hun kyssede og kjærtegnedegjærne Louis.
Schand.BS.371. 3) (nu næppe br.) til kæ-
len 3. kælenhed forderver børn. Moth.K
427. hans Kones Ondskab og Arrighed
sampt Kiælenhed over hendes Børn. ÆVe-
boe.63. mange Forældre opføder deres
Børn desverre i . . Kielenhed og Kræsen-

60 hed.PrahlAH.l.87. Kiælenhed . . som For-
ældre har for Børn. vAph.(l 759). -skab,
en ell. et. det at være kælen (jf. -hed samt
Kælskabsnavn^; ogs. om kælne ord ell. be-

vægelser, kælent væsen olgn.; især i flg. an-
vendelser: 1) til kælen 1. I.l) (dial.) til

kælen l.i. jf. Feilb. (u. kjæligskabj. 1.2)
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(nu næppe br.) til kælen 1.2. endskiønt
han havde Anseelse af Kielenskab og
Qvindagtighed, var han dog udi Feltslag
som en Løve. Holh.Hh.II.432. Vore Tiders
Vellystige misbruge ligesaa ofte den yp-
perligste Deel af Sædelæren, til at skiule

deres Ladhed, Kielenskab og Feighed un-
der Nøisomheds Maske. JSneed.III.69. (det

er) feigt og vellystigt Kjelenskab, end
ikke i Tanken at turde opgive den be-
gunstigende Forskj ellighed. Kierk. V. 240.

1.3) (nu næppe br.) til kælen 1.8. dend li-

den tid Jeg har holdt Mig inde, er ike

skeett enten af Kælenskab, ey heller af

Skulkesyge. Cit.1721. (Bruun. FE. II. 115).

aldrig vant til at nægte sig selv nogen
Lyst, var han selv utaalmodig i den mind-
ste Lidelse, og denne Kielenskab giorde
ham medlidende mod alle. JSneed.IlI.141.
Af Kiælenskab vil han ikke ligge i Kul-
den. F/SO. .//". kælen 1.4: Kælenskab er intet

andet, end en alt for stor Empfindtlighed
af de Besværligheder, eller Byrder, der
kand være ved en Ting, eller Forretning.
Mossin.Term.472. 2) til kælen 2(i). Det
dumme Kjælenskab, man kalder Elskov.
Ing.EF.XIlI.155. (du) viser en . . barn-
agtig Kælenskab (ved at omfavne din mo-
der). PMøll.1.384. Hans Forelskelse ytrede
sig efter kort Tids Forløb mest som Kæ-
lenskab. Og i sin forholdsvise Uskyld
imødekom Nanny hans Hang til æggende
Kærtegn. Pont.LP.V.76. (Marius) var hen-
vist til at slæbe sin Kælenskab omkring
kun til Kvinder af den raaeste Udholden-
hed, mod klækkelig Betaling. JFJews.Cr.
260. 3) (nu 1. br.) til kælen 3. Forældre
see ofte af Kiælenskab igiennem Fingre
med Børnenes Fey\.LTid.l750.292. De
mange Sygdomme, som Børn ved Mødre-
nes Efterladenhed eller daarlige Kiælen-
skab ere underkastede. 8mst.1759.379. Kiæ-
lenskab . . som Forældre har for Børn.
vAph.(1759). uegl.: kjære Broder og Søster,
bort med alt dette Kjælenskab for den
lille Tro, der ikke kan taale et haardt
Ord og en haard Behandling. F^ecfe.LJT.
1.328.

Ksele-ord, et. (1. br.; jf. -form, -navn^.
FEMall.(MO.). D&H. -potte, en. (jf.
-bøtte, -gris, -hoved; dagl.) dels om kæle-

barn, -dægge. Skønt man ikke kunde kalde
hende for Familiens Kælepotte, havde hun
alligevel sin Særstilling i den.Vollquartz.
P.6. dels (nu især) om kælen (2.i) person
(barn). Gadeordb.^
Kseleri, et. (især nedsæt.) vbs. til kæle

(Jf.
Kælj. Overvættes flere Vocaler end

Consonanter gjøre et Sprog qvindagtigt,
sødt nok for Kjerligheds Kjelerier. Guldb.
Dannersprogets Retskrivning. (1809). 142.
Strænghed er alle Dage . . et bedre Raad
mod en tøileløs . . Ungdom, end Kiælerie
og overdreven Læmpfældighed. Grundtv.
Saxo.II.326. Der gives jo Mennesker, som
egentligen ikke vide Andet om Kjerlig-

hed end at den er Kjælerie. Kierk.IX.120.
Kys og Kæleri regnedes . . ikke for no-
get, naar man blot holdt sig fra det mas-
sive Ægteskabsbrud. VVed.É.137.
Kæle-nn^e, en. (dagl.) om kælebarn (1)

ell. kælent (3.i) barn. S&B. D&H. OrdbS.
(sjælL).

L Kælk, en. se I. Kælke.
H. Kælk, en. se Kilk.

10 I.Kælke, en. ['kæl^a] (nu ogs. alm. (vist

især kbh.) Kælk. [kæl'^] flt. -e. PoVlzl904.
2.sp.7. DagNyh.^y2l923.7.sp.3. SaUXV.118.
jf. Glahder.Retskr. samt Isenkræmmerkælk.
— nu kun dial. Kilke. PCMøller.Hou.(1833).
9. Kold. (HBegtr. Christen Kold. (1916). 25).
Drachm.DG.127. Feilb. OrdbS.(Sjæll, Loli-
Falster). jf.: „Paa Kbhvnsk høres ligesaa
ofte Kilke som 'K\e\ke. "*Levin.), flt. -t. (ænyd.
kielke, sv. kalke, no. kjelke, oldn. kjal&i;

20 besl. m. oldn. kjalki, kæbe(ben), samt m. Køl
og m. -kælk i Blaa-, Rødkælk, fra ty. -kehl-
chen, -kelchen (i Rotkehlchen, -kelchen^,
dim. af ty. kehle, strube (se Kel^; jf. H.
kælke) 1) (nu især dial.) mede (paa slæde);

især om de løse meder, der sættes under vogn-
faddingen (i st. f. hjulene), naar vognen skal

bruges som slæde, han vilde lade en lukket
Vogn sætte paa Kjelker. Goldschm.Hjl.il.
562. *snart som paa Kjælker

]
Skibene kan

30 trækkes
| tyst over Land. Rich.II.87. (de)

steg op i en Drosche, der sat paa Kjælker
figurerede som KsLne.Chievitz.FG.19?. Slæ-
den (havde) faaet Brud paa den ene Kælke.
ThorLa. MF. 179. OrdbS. (Sjæll, Loll.-Fal-

ster). 2) mindre slæde; især (irigsspr.kun)
om lang, smal (barne)slæde, brugt til

leg ell. idræt. Moth.K83. Blich.(1920).X VIII.
60. Min Broder havde ogsaa vidst at skaffe
sig en Kjelke, jeg fik Plads derpaa foran

40 ham, og saaledes giede vi flere Gange ned
ad den lange Bakke. Hauch.MfB.82. *Ved
Bjelders Klang, i zefyrlette Kjelker

[
Han

glider over Isens glatte Bjælker. Winth.II.
222. *Herren bag paa Kjelken Pidsken
svinger. PaZlf. 1.5. De straalede ned, de
unge Kristianiafolk, to eller tre paa Kjæl-
ken, med den lange Styrestage bølgende
bagefter. JVJens.M.1.108. Feilb. Esp.169.
n. kælke9 v. ['kæl^a] (nu kun dial. kilke.

50 Drachm.DG.127. D&H. Feilb.). -ede. vbs.

-ning. {afl. af I. Kælke) 1) (1. br.) trans-
portere, befordre i kælk. Moth.K83. At
kelke Gods over lsen.Langebek.Lex.K79c.
2) køre, rutsche i kælk; især: rutsche i

kælk ned ad en (kælke)bakke. det er stor-

artet Vinterveir . . Efter Frokost vil jeg
ud at kjælke paa Møllebakken. PaMd.S.49.
Børnene, der kjælker ned ad Vejrbakkens
Sneskraaninger. Nans.GF.132. Ulykkestil-

60 fælde ved Kælkning i Ulvedalen. PoU/s
1904.2.sp.7. Esp.169. Feilb.

||
(sj.) re/l. Vi

prøvede først paa at kilke os ned ad Bak-
ken, som vi saa tit havde gjort som Drenge;
men det vilde ikke gaa, dertil var Slæden
for godt ladet. Palle Bister. En Juleferie.

(1888).216. Kælke-bakke, en. [n.2]
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bakke, der bruges til kælkning. Riget.^"^
Iil912.

4.sp.4. paa Højnæsbjærg . . er der Kds\ke-
hsikke. Trap.UI. 269. -bane, en. [11.2]

bane (ned ad en bakke olgn.), brugt til kælk-

ning. nagNyh.'Vil910.1.sp.6. Sdl.'XV.llS.
-farer, en. [1.2] (sj.) person, der kælker;
kælker. Der var i Gaar et halvt Hundrede
Kælkefarere paa Ulvebakkerne og ingen
Sne. I)agNyh.^Vtl913.1.8p.5. -farer, en.

[1.2] (sj.) person, der fører (styrer) en kælk. 10

DagNyh.''Vil912.1.sp.4. -glidning:, en.

[1.2] (nu næppe br.) kælkning. Hauch.MfB.
120. -lob, et. [1.2] (nu 1. br.) konkur-
rence i kælkning. Hauch.MfB.120. -mede,
en. [I] (jf I. Kælke 1). Hauch.MfB. 119.
Hjemmet.l912.105.sp.2. Feilb. Kælker,
en. (1. br.) person , der kælker (jf. Kælke-
farerj. Han saa med Sjælens bævende
Fryd, at han havde naaet Bakkens Top,
alle Kælkeres HåSLb. CFMortens. SV. 148. 20

Kælke-tur, en. [1.2 ell. n.2] jeg fik

Tilladelse til at følge min Broder paa en
stor Slæde- eller Kielketour. Hauch.MfB.
82. e. br.

kælle, V. se I. kælve.
I. Kælling ell. (nu sj.) Kærlin^, en.

['kælen, sj. 'k^rleix] (sj., som efterligning af
no.: Kærring. Oehl.HJ.60. sa.AV.86. Winth.
XI.144). flt. -er. (ænyd k(i)elling, k(i)erling,

glda. kærlingh, kerlingh (Rimkr. PLaale. 30

1.265. lMos.l8.13(GldaBib.)), sv. kar(r)ing,
no. kjerring, oldn. kerling; afl. af Karl

||

Kælling er den alm. taleform, ogs. hvor
ordet skrives Kærling; Kær lin g bruges
endnu undertiden som skriftform, men kun
højtid, ell. arkais. som taleform; sml.: „kær-
ling eller kelling." Moth.K4Sl. „Kærling .

.

Efter den almindelige Udtale Kiælling."
VSO. jf MO. D&H.)

1) gammel, affældig kvinde; nu altid ^
m. mere ell. mindre nedsæt, bet, om ældre
kvinde ell. om kvinde i al alm., især m.
bibet. af grimhed, arrigskab, sladdervornhed,
lettroenhed osv. (jf. bet. 2); oftest i forb. m.
gammel ell. andre (nedsæt.) adj. I.1) i al

alm. *Saa gæsted han (0: Niels Ebbesen)
en Kærling,

|
hun havde ikke uden to

Leye.DFU.nr.29.58. Mand-Folket har ryn-
kede Ansigter som gamle Kierlinger.Pyfw^.
DP.395. H:olb.UHH.IL3. (hun) toede . . 50

sig ren og kiæmmede sit Haar, som var
langt og smukt, endskiønt Kiærlingen,
eller hendes saa kaldte Moder forbød det.
Suhm.Hist.I.530. vil Du da, at jeg skal
gaa hen og binde mig til en ravgal gifte-
syg Kieiling? Skuesp.V. 210. Naar Tycho
Brahe ved sin Udgang hiemmefra mødte
en gammel Kiærling eller en Hare, vendte
han strax tilbage. Thiele.III.137. En Dag
mødte Ewald Holbergs Nille, en fattig, 60

enfoldig, 70 Aar gammel K.ddWing.VilhAnd.
L.I.25. For nylig, ved en af sine Fredags-
soireer, skal hun (o: fru Heiberg) en hel
Time i Træk have gennemheglet hans
Forelæsninger med sine berømte og ud-
søgte Adjektiver. Naturligvis forstaar Kæl-

lingen ikke et Muk af åQihele.SvLa.FK.
25. m. overgang til bet. I.2: Baronen: „Nei,
jeg vil ikke styre mig, ikke skaane noget
Menneske. Jeg kunde gjerne myrde den
Kjærling (0: baronessen) med egen Haand."
Gylb.II.207. m. overgang til bet. 2: Er vi
gamle Kjærlinger, der troe paa Krøniker?
llostr.DI).155. 1.2) (nu vulg. ell. spøg.) om
hustru, du maatte slaae fra dig, saa blev
Kiellingen nok god.Holb.Jep.1.3. Holder
I det for nogen Synd, at een Mand der har
een gammel tandløs Kieiling, holder een
Msiitresse? 8a.Bidr.20sc. *Min Tøs — Dog,
naar hun blier min Kieiling,

|
Vil hun ei

altid æde Velling | Og Grød. ChrBorup.PM.
299. „Nu er min Hex død." — „Hvilken
Hex?" — „Min Kierling, min Kone, hun
døde i Nat." Wiwet.EL.47. Hrz.D.I.l09.
*Hans Hjerte var fordærvet af hans Kjæl-
ling,

I

Thi, mellem os, hans Kjælling var en
M— (0: mær). PalM.1.52. Den Bonde har
en smuk Kiærling. MO. Hun har Facon .

.

Hun har Skafter paa Hænderne. Hun pas-
ser sit Hus. Sikken Kælling, jeg har,

Hansen I ChrEngelst. EH. 63. Pol ^^/sl928.

Sønd.l4.sp.4. jf. Hjortø.OS.59. 1.3) (dial.)

høstpige, der binder det sidste neg (jf. bet. 3.1

og u. Havrekælling^; ogs. om den, der kom-
mer sidst ned fra det sidste kornlæs, naar
det er kørt hjem. Katalog o.landbohist.Udstill.

Odense.(1900).42. OrdbS.(Fyn). 1.4) bet.l.i

brugt i ordspr. og talem. ; undertiden veksler

Kælling og Kone i denne anv., jf.u. Kone l.i;

af de saare mange herhenhørende ordspr. og
talem. er kun faa medtagne ndf., se i øvrigt

Mau.5250ff. Krist. Ordspr.157 samt u. I.

Drav, Juleaften, ked sp.240^''.
||
(nu især

dial. :) det er ej børneværk (ell. børneleg.
PAHeib.Sk.III.14), naar gammel kælling
danser. Mau.1226. Krist. Ordspr. nr. 41 92.
(nu næppe br. :) kælling æder ogsaa tvebak,
men det er derefter. Moth.K432. VSO. (især

dial.:) Havde Moser og EUetrunter ikke
været, saa havde Kællingen fanget en
Ræv.SjællBond.187. jf. Krist.Ordspr.nr.4190.

II oftest i citatordsprog som: „renlighed er

en god ting," sagde kællingen, hun vendte
sin særk juleaften (ell. nytaarsaftenj. Mau.
7839. Valløe.D.132. Krist. Ordspr. 440. jf.
TroelsL.^VII.32. „bare vinden vilde vende
sig, naar vi skal tilbage!" sagde kællingen
i modvind. Mau. 11239 (jf. Kællinge-bør,
-vind samt (dial.) have kællingens lykke,
have modvind baade paa ud- og hjemturen.
Feilb.). „Saa Farvel, Danmark, sa'e Kæl-
lingen, hun rejste til Jylland I" henkastede
KlsLvs.ZakNiels.NT.71. „ungdommen raser,"

sagde kællingen, hun sprang over et halm-
straa; se u. Halmstraa 1; jf: undertiden lod

C. en Spillemand hente og saa dandsede
vi ligesom Kjellingen og forestillede den
rasende Ungdom. MudBay.EP.I.187. „det
er det tykke, der koster pengene," sagde
kællingen om kaffegrumset; se II. koste l.i.

se i øvrigt Mau.4419.4458a. Krist.Ordspr.

439f. samt u. haard sp. 653^^«-
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2) (dagl, nedsæt.) om mand, der er
kvindagtig, blødagtig, fej olgn. Qf. fx.

Græde-, Han-, Ærtekælling^ eU. (nu
1. br.) om mand, som gør kvindear-
bejde (VSO.); tidligere ogs. om person,
der er grim, ond ell. vrøvlevorn (Moth.
K431). Leonard: „Men vi kand ikke bort-
love vor Dotter førend vi hører hendes
Meening." Magdelone: „Du est en Kiel-
Ung, min mertel'' Holb.Pern.1.5. sa.Ep.Y? lo

114. „Men var det ikke dog bedre, om
vi skrev hjem til vore Forældre?" (sagde
min broder) — Kiærling, raabte jeg. ^w;.

(1914).IV.234. nygifte Mænd ere gierne
Kjærlingerl Grundtv. Saxo. III. 160. kær-
lingerne i et Parti, de, der hverken giver
deres egne eller de andre noget, men
som løber med og raaber højest, naar det
gaar godt Hørup.1.16 9. tør de to gamle
'ællinger (o ; daglejerne) itte gaa til et 20

lovligt Abede (o: arbejde), saa kan vi vel
faa et Par andre. Gravl.E.78. *vi glemmer
Æsteternes dumme Fortællinger

| om Aan-
den og Sporten, — vi griner dem ud, de
Kællinger I Bønnelycke.KP.18. Feilb.

3) om ting (se ogs. Feilb. samt ssgr. som
Fise- (u. fise 3.3), Krudt-, Troldkælling;.
3.1) (dial.) om det sidste neg (vel fordi
det tidligere udklædtes som en kælling; jf.
ogs. bet. 1.3); kællingeneg; ogs. om aet 30

sidste læs korn, der køres hjem fra mar-
ken; kællingelæs. Feilb.BL.342. Esp.478.
Det sidste Neg kaldes ogsaa Kællingen.
Den der binder det bliver Vætte af Kor-
net: Rugkælling, Bygkælling. Gravl.Yæ.97.
Var man ved at være færdig med at binde,
gik det gerne i Huj og Hast med de sidste
Neg; ingen vilde binde Kællingen. ^aZZe-
by.ll3. DF.1928.116.1929.104. 3.2) (dial.)

om den næstsidste lok ved hørbrydning. 40

Feilb.BL.113. 3.3) f om en høj, paa gulvet
staaende trælysestage: lysekælling. Moth.
K431.

II. Kælling:, en. flt. -er. {vist egl. afl.

af kæle, jf. skaansk kæling (Rietz.316), men
sammenblandet (ell. paavirket af) I. Kælling
(2); jf. II. kællinge og u. Kællinge-; dial.)

kælent ell. forkælet barn. NvHaven.
Orth.94. Feilb.

III. Kælling:, e^- se u. Killing.
Kælling:- ell. Kærling:-, * ^W- *«

u. Kællinge-. -agtig:, adj. se kællinge-
agtiff.

I. Kælling^e ell. (nu sj.) kærlinge, v.

["kæleii.8] -ede. v&s. j/. I. Kællingen, {afl. af
I. Kælling; J/". II. kællinge ; nu kun dial)
opføre sig som en kælling; især: være gna-
ven, gøre vrøvl, skælde ud, bruge mund
olgn.; i passiv m. reciprok bet.: skændes;
mundhugges. At staae og kærlinge om 60

in^en Ting. Langebek.Lex.K18a. Blich.E
Bindstouw.(1842).24. „Nu gaaer jeg op
paa Gaarden," siger han, „og snakker med
Manden, for det kan ikke hjælpe at kjæl-
linges længere om.'^ Blich.III.633. Feilb.

II. kællinge, v. ['kæleri,8] (ogs. (skrevet)

kærlinge. YSO. MO.). -ede. vbs.jf. II. Kæl-
lingen. {A)el egl. afl. af II. Kælling, men paa-
virket af I. kællinge (jf. skriftformen kær-
lingej ell. opfattet som hørende til I. Kælling
(2), jf.VSO. samt „Kiærlinge . . udtales

llii nu især

50

kiællinge.**ilfO.; smZ. forkællinge
dial, jf.: „daglig Tale." MO.) i forb. m.
præp.iOT ell. over ell. med: kæle for. Saa-
ledes seer man det uartige Barn først
snappe Kagen fra sine Sødskende . . og
siden græde og kiellinge for Far og Moer,
naar det faar et Haardrag eller en Pust
til Yederlsig.Abrah.Anmærkninger til Stykket
iMinervasJoMuar.(1790).5. saa kj ællingede
de for hinanden og l^ysies. Blich.IY.480.
Der er kærlinget for meget for ham, da
han var lille. VSO. MO. i Grunden vilde
hun dog nødig reent af med Caroline,
som hun altid har kjællinget over. EWolle.
EtParKomedier.(1851).19. gaa og kællinge
for, over en, Sv Grundtv. Hun sad inde i

„Baghullet" og kællingede for den store
Tøs. Schand.BS.327. Brenderup.§40. Feilb.

II
kællinge (en) op, opdrage kælent ; for-

kæle. OrdbS.(Fyn).
\\
part. kællinget brugt

som adj.: forkælet; modersyg. Feilb.

Kællinjg^e- ell. (nu sj.) Kærling^e-,
i ssgr. (især tidligere ogs. Kælling-, Kærling-^.

af I. Kælling (1); i ssgr. som kællinge-ag-
tig, -knægt. Kælling-unge , -vorn vel del-

vis af II. Kælling; i plantenavne som Kæl-
linge-tand, -tarm foreligger vistnok 1. Kæl-
ling 1, næppe III. Kælling, jf. dog Festskr.

Krist.190.
II
som eks. paa mere tilfældige ssgr.

(m. nedsæt, bet.) kan anføres: Ingen maa
kalde Noget af alt Dette Kjellinge-Ar-
gumenter, eller Vartous-Polemik. Het&.
Fros.IV.114. Brudstykker af alle Nationers
Kærlingehistorier (o: eventyr). PMøll.
11.121. (de) komme . . her med deres
Kiærlingemedlidenhed. Bahb. Tilsk.

1795.380. Den Qvinde fordærver Alting
med sin Kiærlingetale. Oe^LflrS.^i^.
en massiv Kælling etro.VilhAnd.Litt.III.
655. Nutidens Kærlingevarsler i Kaffe-
grums. FrPoulsen.DG.18. -agtig:, adj.

(jf. kællingvorn^ som hører til, passer sig

for, minder om en kælling; især om mand ell.

mands handlinger, karakter olgn. : kvindagtig,

blødagtig, fej olgn. (jf. I. Kælling 2); ogs.

om barn: forvænt; forkælet (jf. II. Kællingj.
EnkæTling2igtigls.2iTl.Moth.K432.Høysg.
lPr.20. Forældre, der elske deres kj el-

lingagtige, ilde opdragne, og uhældige
Barn høiest Ew.(1914).V.240. Man skulde
snart tænke, at jeg græd — Var det ikke
kjærlingagtig?sms<.1 7.548. jeg bør være
rolig, bort med dette bløde Kj erlingagtige.
HCAnd.(CollHCA.22). Men skye de van-
hellige og kierlingagtige Fabler (Chr.VI:
kierlinge-fabler;. 1 Tim. 4.7. kællinge-,
kærlinge-: IIrz.Lsp.239. Rowel.Br.356.
SvLa.AB.88. \\ hertil Kælling(e)agtighed.

Kierlighed maa jo ingenlunde forvexles
med det man kalder Kiellingagtighed.
Utidig og ilde anvendt Barmhiertighed
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mod visse uberettede Personer, er visse-

lig, i dette og andre Tilfælde Haardhed
og Ubarmhiertighed selv mod Publicum
eller almindelig Velfærd. LTid.1757.258. et

Huus . . hvor intet ligner Børnenes Ufor-
skammenhed, uden Faderens Kiærling-
agtighed. Skuesp.V.308. Grundtv.Saxo?469
(orig.III.5:K\?Bv\mgQi\e). -bør, en. {efter
den 8^.1102^^ nævnte talem.; nu kun dtal.)

modvind baade paa ud- og hjemvejen; kæl- lO

lingevind. Esp.442. Kærlin g-, Kælling-:
Moth.K432. VSO. Krist.Ord8pr.nr.4196. jf.
Feilb. -fabel, en. (jf. -snak osv.; nu
næppe br.) om dum, overtroisk snak olgn.

lTim.4.7{Chr.VI; se m. kællingeagtig^. at
Korsets blotte Figur skulde være Satan
en Skræk . . det er en skadeligt Munke-
Digt og Kiærling-Fabel.JS;Pow<.00.^7.
VSO. MO. -folk, pi. (sj.) nedsæt., om uman-
dige, blødagtige personer

(jf.
I. Kælling 2). 20

*Fejge Kællingefolk (Wilst.: forkjælede
Folk; ! Gertz. ( Wilst. II. (1909). II. v. 235).
-graad, en. (nu næppe br.) især om over-

strømmende, hyppig ell.ugrundet graad.vAph.
(1764). *Der er fast ingen stund, mand
seer jo Kinden vaad,

|
Jeg eengang bliver

kied af saadan Kiærling-Graad. IToZft.

Faars.164. VSO. MO. -haar, subst. {no.

kjerringhaar (JTusch. 91)) 2( algen Des-
marestia aculeata (L.), hvis unge grene bærer 30

haarduske om foraaret. Rostr.Flora 11.306.
-hoste, en. (nu næppe br.) om vedholdende
tør hoste (som hosgamle kvinder).D&H. Kæ r-

ling-: Moth.K433. VSO. MO. -knob, en.

^ d. s. s. -knude. Harboe.Mar0.223. Kusk
Jens. Søm. 17. Kælling-: SøLex.(lS08).
-knude, en. {sv. dial. kårringknut, no.
kjerringeknut;^/. ty. altweiberknoten, eng.

franny's knot samt Kunteknude og jy.
undeknude (Feilb.); talespr., vist især ^ 40

og dial.) om en alm. knude, der er slaaet til

den forkerte side, saa at den gaar op, naar
snoren strammes (jf. -knobj. TeknMarO.
FrGrundtv.LK.182. OscJens.S0.124. jf.
Feilb. Kælling-: Thorsen. 156. OrdbS.
(sjæll.). -knægt, en. (nu næppe br.) om
forkælet ung mand. Kærling-: YSO.
-krns, et ell. (i bet. 2) en. 1) (sj.) i egl.

bet. Fattige Koner sankede i deres rum-
melige Kærlingekrus, hvad der faldt af 50

fra de store Gaardmænds Familjemaal-
tider. Bornh.Samlinger.VIlI.(1913).138. 2)
{om grunden til betegnelsen se u. Aakande;
nu næppe br.) ^ d. s. s. Aakande. JTusch.
154. JFBergs.G.84. Kærling-: Moth.K
433. -latter, en. (nu især dial.) i ordspr.:
kælling(e)latter bliver gerne til (ell. endes
med; hoste. Mau.5396. VSO. MO. Krist.
Ordspr.nr.4197.SjællBond.l89. -læs, et.

(dial.) om det sidste læs korn, der køres hjem 60

fra marken (jf. I. Kælling 3.i;. CReimer.
NBAll. DF.II.117ff. -mand, en. (nu 1.

br.) 1) (ægte) mand, der er under tøffelen.
Kærling-: VSO. MO. 2) c?, s. s. I. Kæl-
ling 2. vAph.(1764). Kærling-: VSO. MO.
t -mandet, adj. de(n) kællingemandede,

(bot.) om den 20. planteklasse efter Linnés
system: hunbo. Buchhave. GP.56. -mund,
en. (nu l.br.) en kællings mund; ogs.igrov,
arrig tale. Hør, hvilken Kærling-mund
han bruger.Langebek.Lex.K17a. jeg ryster
for at min tandløse Kællingemund skal
gøre Fortræd for ham (o: ved at snakke
over 8ig).AndNx.PEJII.82. ordspr. (nu sj.):

Snak i Kærlinge-Mund er tit Guld af Hjær-
tens Grund. Mau.91 96. -neg, et. (dial.)

om det sidste neg (jf. I. Kælling 3.i, Kæl-
lingelæs;. DF. 11.116. -pose, en. (nu
næppe br.) brugt som skældsord. Kær-
ling-: VSO. -præk, et. f.;/. -snak osv.;

I. br.). Gadeordb.^ -præst, en. 1) (nu
næppe br.) præst, der prædiker for ell. særlig
yndes af gamle koner. VSO. ''Han bor da
vel sagtens i Løngangsstræde,

| Som Kjæl-
linge-Præsten til Vartovs Trøst. Grundtv.
PS. V11.310. 2) (nu 1. br.) om person, der
er sentimental, vrøvlet ell. pylret, blødagtig,

fej (jf. I. Kælling 2). Hold Mund, Kujon I

Og naar du ingen Ting kan taale, saa før
dig op efter det, du Kiellingepræstl i2a/i&.

(Skuesp.IX.189). Oehl.SH.6. Kierk.XII.353.
IIostr.ML.151. -raad, et. (nu kun dial.)

kællingers (kloge koners) raad mod sygdom
olgn.; husraad. MO. Esp.442. jf. Feilb. *Af
hendes Tilstand Stork fast blind var udaf
Graad,

|
Dog blef hun hiulpen ved et

saadant Kiærling-Raad.jffo/6.Paars.l54.
VSO.

I. Kællingeri ell. (nu sj.) Kærlin-
geri, et. [kælerta'ri-'] {vbs. til I. kællinge
ell. af,, af I. Kælling; nu især dial.; under-
tiden vanskeligt at skelne fra II. Kællingeri)
det at opføre sig som en kælling; især: kvind-
agtig, blødagtig, fej opførsel. EPont.
Men.II.62. Rahb.Fort.1.433. Nej fy, Jens I

ingen Kællingeri 1 Jeg vil se Ulykken un-
der Øjne som en Mand, jeg dør straks.
Hostr, (Studenterkom. 94). Vort politiske
Kællingeri tager Taagen og Sludderen
fra det gamle Aar med sig over i det ny.
Hørup.

I

II.38. Mon det var Hjemveen, der
atter knugede hende om Hjærtet? . . Ær-
gerlig satte hun Foden haardt i . .: Kæl-
lingeri, Sentimentalitet I EJuelHans.TK.9.
han følte sig utilpas og uden den sædvan-
lige Energi . . Nu skulde dette „Kællingeri"
have en Ende. Egeberg.£)ødensPort.(1899).l.
Kiærlingerie, Feihed.vAph.(1759). at
flyve op som en Løve og falde ned som
et Lam, det er kun Kiærlingerie og Børne-
Streger! Grundtv.Snorre.1.193.

II.Kællingeri, et. [kælen a 'ri-'] (under-
tiden skrevet Kærlingeri. Kierk. 1.122). flt.

-er (smst.). {vbs. til II. kællinge ell. afl. af
II. Kælling; nu især dial.; undertiden van-
skeligt at skelne fra I. Kællingeri) det at

kæle for (kærtegne) en; kæl er i; ogs.: over-
dreven ømhed, omsorg; forkælelse; i

videre anv.: omsvøb; dikkedarer; vrøvl
(Feilb.). Hang til urosværdig Magelighed
og Forældrenes utidige, dem selv og Dat-
teren forarmende, Kjællingeri, ere . . de

XI. Rentrykt 22/,o 1929 70
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eneste Aarsager til dennes Hjemmeværen.
Cit 1823. (Aarb Præstø. 1924. 106). Blich.E
Bindstouiv.(1842).25. Vil Nogen kalde dette
Selvkjerlighed, saa vil jeg Kalde Det, han
kalder Kjerlighed, Kj ellingerie. ^ierfe.P.

VIII1.257. „Ane har endda siddet og
været saa bange for Dig," sagde Bedste-
moderen. „Aa, det er hendes gamle Kjæl-
lingeri, det kjender vi nok,** var Svaret.
Antmels.FL.ILl20. OrdbS.(Fyn).
KælIiiig;e-rok(ke), en. ^ dels (dial.)

om alm. padderokke , Equisetum arvense L.
(JTusch.80); dels (no.) om skovpadderokke,
E.sylvaticum L. (vAph.(1772).III. Viborg.
Pl.(1793).205). -skvalder, en. (nu 1.

br. ; jf. -snak osv.). Gadeordb.^ Kærling-:
Moth.K433. VSO. -sladder, en. 67- -snak
08i\). Det giør mig ondt for denne gode
Mand at hånd har fordærvet saa megen
Umage og Tiid med saadant Kiærlinge-
Sladder. Qram.(KSelskSkr.II.160). Ing.VS.
11.183. Kierk.IV.229. Gadeordb.^ jf.Feilb.
Naar min Frue og andre har fortalt mig
saadant, har jeg kun holdet det for Kiær-
ling Sl&der. Holb.Hex.IIL8. Skuesp.IIIl.
46. Hrz.XV.84. -sludder, en, et. (jf.
-snak osv.). „han maa heller lide Uret,
end sætte Land og Rige i Vove for at

holde stivt paa sin Ret — ** — „Kjærlinge-
Sludder rin^r. XE.I.ll 7. Gadeordb.^ jf.Feilb.

Kærling-: VSO. det er Kjællingsludder
og taabeligt PsLSsiar. Blich.(1833).Suppl.21.
-snak, en. vrøvlet ell. løs, overtroisk snak

(jf. -fabel, -præk, -skvalder, -sladder, -slud-
der, -tøj, -vrøvlj. Høysg.S.341. *„I)et er
jo bekjendt,

|
At i Helvede bliver man

stegt og brændt.**
|
— „Det er Kjellinge-

snak, som Intet betyder.** Heib.Poet.X.243.
ABDrachm.AH.39. Gadeordb.^ jf.Feilb.
Jeg kand anvende Tiden langt bedre end
at drive den her bort med Kielling-
SnsLck. Holb.UHH.1.6. han (blev) paa
samme Tiid . . bragt for Ørene en gam-
mel Kierling-Snak, at hvilken Dansk
Konge, der giorde Landgang ved Lands-
Krone, kunde ikke leve et Aar derefter.
sa.DH.I.220. VSO. MO. -tand, en. 1)

(1. br.) i egl. bet. Det går ud og ind som
gamle kjællingetænder. Krist. Ordspr. nr.

4200. Kærlingtand . . En lang Men-
nesketand med en smal Hals, fordi Tæn-
derne tage denne Form hos gamle Koner.
VSO.

II
(sj.) meton., som skældsord til (æl-

dre) kvinde. Kjender De Betydningen af
en „Schnitzer**, min yndige Kjærlinge-
tanå? Bergs.PP. 400. 2) {sv. kåringtand i

bet. 2.1 og (i dial.) i bet. 2.5 og om forsk,
andre planter) som plantenavn (ogs. under-
tiden brugt i flt. om den enkelte plante (m.
flere blomster)). 2.1) Lotus corniculatus L.
med gule (om tænder mindende) blomster

(jf. Katteklo 4.3, Krage-klo 1.2, -kløver,
-taa 1.5^; ogs. om hele slægten Lotus L. (af
ærteblomstrede). Rostr.Flora.1.227. Kær-
ling-, Kælling-: JTusch.135.316.H61. An-
dres.Klitf.194. Kjællingtanden gnubber sig

kælent opad de unge, friske Brudelys i

Haab om den sidste Chancel AchtonFriis.
DØ.11.354. 2.2) (nu kun dial.) engelsk og
tysk visse, Genista anglica L. og germanica
L. JTusch.98.305. 2.3) (dial.) gul rund-
bælg, Anthyllis vulneraria L. JTu8ch.22.284
(sjæll.). 2.4) (dial.) (8trand)krageklo, Ononis
(spinosa) L. JTusch.321(jy.). 2.5) (nu især
dial.) kodriver. Primula officinalis og tlatior

10 Jacq. den saa kaldede Schliissel-Blume
(som af Almuen hos os gemeenlig kaldes
Kierlinge-Tænder).irtd.i75i.^90. JTwsc/i.

184.329(sjæll.,bornh.) *Store, gule Kiær-
lingtænder

| Jeg i Græsset brød. OeR
L.II.70. *Af gule Kjærlingtand i Lund,

|

Af Blaakorn binde vi os Krandse. Winth.
IL76. VSO. S&B. JTusch.l84(sjæll.). 2.6)

(dial.) torskemund, Linaria vulgaris Mill.

JTusch.356(sjæll.). 2.7) (dial.) hampagtig
20 hanekro, Galeopsis speciosa Mill. J Tusch.

361(lollandsk). 2.8) (dial.) vild kaprifoli-

um, Lonicera periclymenum L. JTusch.134
(fynsk). OrdbS.(Turø). 3) f om frugten af
vedbend, Hedera helix L. Moih.K433. VSO.
-tarm, en. {jf. hollandsk kårringtarmar)

Sf 1) (nu kun dial.) agersnerle, Convolvulus
arvensis L. (m. slyngende stængler). JTusch.
64.354(sjæll.). Halleby.224. Kærling-:
Moth.Conv.K257. 2) f Ligustrum vulgare X.

30 Kærling-: Moth.K433. 3) f klatreplan-

ten Smilax herbacea L. Kærling-: Moth.K
433. VSO. -tøj, et. (nu næppe br.) om
kællingesnak, ell. smaatterier olgn., som kun
kællinger giver sig af med (jf. -værkj. Kær-
ling-: Moth.K433. I har giort en ypperlig
Gierning, i det I har fortalt Herren alt

dette Kiærling-tøylPawe/a.J.481. VSO.
MO. -tønde, en. {ænyd. kielling-, kær-
lingetønde; nu kun dial.) vel egl. om tønde,

40 hvori gamle koner samler (mad- ell.) drikke-

varer (jf. -krus 1); i talem. som: Når jeg
slår min kjællingtønde ud, skal du få den
første drik. Krist.Ordspr.nr.4201. (jf. Mau.
1.285). i udtr. for alderdom, affældighed:
Hillknø, min Herre, kand skee I meen,
Madame Jourdain har lagt sin Kielling-
Tønde op, og røster med sit Kovet. Kom
Grønneg.IL.348. -Tind, en. f^ ell. dial.)

d. s. s. -bør. Krist.0rdspr.nr.4202. Saaby.''

50 Feilb. OrdbS.(sjæll, fynsk). \\ ogs. undertiden
om medviiid, rygvind. OrdbS.(sjæll.). Kæl-
ling-: Lundb. -vis, en. (nu sj.) i forb.

Saa kæUingvis. Moth.K433. *Hans Mo-
er havde nys forbandet mig

| Paa gammel
Kiærlingviis. OeRFII.48. VSO. -vrøvl,
et. (jf. -snak osv.). Mau.5261. „Det er mær-
keligt. De ikke har hørt, hvad alle Men-
nesker paa Egnen har talt om.** — ^Jeg
har Andet at gjøre end høre paa Kæl-

60 lingevrøvL** Schand.BS.150. OrdbS.(Fyn).
-værk, et. (nu kun dial.) d. s. s. -tøj. VSO.
MO. i forb. som (slaas) for kællingeværk,
(slaas) paa skrømt, for spøg. Feilb.

K.ælling:-nng:e, en. (nu især dial.)

forkælet barn; ogs.: barn, som man viser

særlig ømhed; kælebarn; kæledægge. Moth.
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^455. *Miii Fader og min Moder tør
|

Jeg meer ej ved at hædre |
Som andre

Kællingunger glør.Falst.lSO. Vor General
tager kun Soldater til Officerer, og ingen
K\e\lingunger. Rahb.(Skuesp.IX.127). *Sov
i mit Silkeklædes Læ, I Min egen Kælling-
unge 1

I

Mens Fugle aig fra højen Træ I

En Vuggevise s'junge. PMøll. 1.106. HC
And.IV.224. KristOrd8vr.579.637. Feilb.

-vorn, adj. (nu kun diat.) kvindagtig, blød- lo

agtig olgn.; ogs.: kælen ell. forkælet. Moth.K
433. Kraft. Fsychologie. (1 752). 94. Feilb.

OrdbS.(Fyn). En ægte Indianer anseer
kiælen Forliebelse for en utilgivelig Ki er-
lingvurrenhed. Tode.SJ.1.31. en gam-
mel . . Poets Kjællingvornhed. Blich.K.38.
kælne, v. -ede. {afl. af kælen; jf. for-

kælne; nu kun dial.) kæle for; forkæle.
kjelne . . for een. Høysg.S.82. Thorsen.151.
Rietz.316(skaansk).

||
^ar^. kælnet brugt ^

som adj.: forvænt; forkælet. *En Ild, som
Æren tændte,

|
Blev mat i kielnet Barm.

Mall.P.201.
Kælskabs-navn, et. (1. led omdannet

af Kælenskab, jf. Kæl, kæle ; sj.) kælenavn.
Beksius var et Spøge- og Kiælskabsnavn
(o: for Rahbek), som Børnene i den . . v.

pahlenske Familie . . havde ført i Brug.
Rahb.E.V.440.
Kæltring, en. se Keltring. 30

I. kælve, V. ['kælva] ell. (især dial.)

[ikæla] (jf.Thorsen.l04. UnivBl.1.368. Feilb.

fw.kalve^. Brenderup.§40 samt skrivemaa-
den kælle (kelle). Moth.K20. Schandrup.I
4v. vAph.Nath.Y1.418). -ede ell. (nu kun
dial.) -te (i formen kælte. Moth.K20. Fleu-
ron.KO.22. Thorsen.104. Feilb.). vbs. -ning
(MøllH.IIl.656. LandbO.II.349. OrdbS.
(sjæll.)) ell. (sj.irigsspr.) -ing (SvGrundtv.
FÆ.I.220). {ænyd. kælve, kielle, kæle, no. 40

<2iaZ. kjelva, oMn. kelfa; a/?. a/" I. Kalv
; jf.

I. kalve l.i) 1) om ko ell. (især zool., jæg.)
visse andre dyr (se I. Kalv 1.2J; faa (føde)
en kalv (jf.ikælvet). Moth.K20. paa Field-
sletten fandtes Hiorte . . man sagde, at

de undertiden svømme over til de større
Øer for at kælve i Fred for Ulven. IT^
Dhlp.I.122. saa maae vi ud i Kostalden,
for den store Røde skal snart til at kælve.
IIostr.Int.l2. *Har Koen kælvet, må vel so

Kalven s\ikkes.Rørd.GK.195. Koen kælver
her til Lands i Regelen i Baasen, hvor
den staar mellem de andre Køer. LandbO.
11.348.

II
(vulg., 1. br.) om kvinde: føde.

Og Tøsen — er det hans Datter — nej,

ti stille — jeg véd godt det var hende,
som kælvede deroppe. Schand.BS.449.

||

fm, sj.; jf. II. kælve^ billedl. *Valserne (t

trykkeriet) kører og kælver og kaster det
nyfødte Værk. Bønnelycke.KP.66. \\ i (nu 60

kun dial.) talem. „Imidlertid kælver nok
enten koen eller tyren" (siges til) en, som
er utålm odig. Krist. Ordspr. nr. 4 784 (ogs.

:

enten koen eller hyrden, smst.7ir.4486. jf.
Mau.1.501 samt Moth.H213). fj/'.I.kalve'l.i

slutn.:) den, der skal have lykken, faar

den, om ogsaa stude skal kælve. Krist.

Ordspr.nr.5279. Naar det skal være Held,
kælver Tyren saa godt som Koen. Mau.
5846. 2) (jf. I. Kalv 1.4; nu kun dial.)

kaste op; brække sig. S&B. Feilb. (u.

kalve 2). 3) f om sko 7støvle): have hul,
sprække i snuden, skoen kelver. Mo</i.

K20.
IL kælve, v. ['kælva] -ede. vbs. -ning

(Wolfh.MarO.470) ell. -mg (Scheller.MarO.
Fleuron.STH.120). {ordet føles nu som iden-

tisk med I. kælve, men er muligvis en om-
dannelse af II. kalve efter (og m. tilknytning
til) I. kælve ; især fagl) d. s. s. II. kalve 2.

en uhyre lisbræ, som . . nu og da ved at

„kælve" (tabe et lisstykke i Havet) satte

hele Bugten i BeYdigelsQ. Krøyer. Er. 256.
de sukkende Drøn fra kælvende Bræer,
da Landet iøåtQS.JVJens.NG.15. Da Da-
nerne første Gang satte Foden paa Bo-
stavnens Grund, var denne endnu som et

levende Væsen af kælvende Stejlbrinker,
skridende Hælder og synkende Flader.
NordslSønd.^^U1922.216.
Kælve-, i ssgr. (landbr.) afl. kælve 1.

-boks, en. boks (3), hvor en ko kan kælve.

Landbo.111.269. -fold, en. fold til køer,

der skal kælve. Fleuron.K0.14. -ko, en.

ko, der skal kælve ell. lige har kælvet (jf.
Kælverj. Du er slemt mager . . han saa op
og ned ad O. G.s Krop, der hang sammen
som Skroget af en arm, udpint Kælveko.
JVJens.FD.14. LandmB.11.276. Feilb. (u.

kalveko^. -kvie, en. kvie, der skal kælve

(for første gang). DagNyh.''^hl916.7.sp.l.
Kælver, en. (landbr.) ko, der kælver

ell. lige har kælvet (1); kælveko. Fleuron.KO.
29.

II
især i ssgr., der betegner, hvor ofte

koen har kælvet ell. paa hvilken aarstid den
skal kælve (ell. har kælvet), fx. Anåenkd^l-
YQV (Fleuron.KO. 162), April-, Efter-
aars-. Foraars-, Septemberkælver
(LandbO.III.292f.).
Kælve-rum, et. rum i stalden, hvor

en ko kan kælve; kælvningsrum. LandbO.
111.269. -syg^, adj . om ko : som skal kælve.

Fleuron.KO.15. -tid, en. tid, da en ko
kælver; kælvningstid (jf. Kalvetid^. VSO.
MO. LandbO.llI.292.
Kælv(n)ing:, en. se u. I.-II. kælve.
Kælvnins:^-, i ssgr. (landbr.) til I.

kælve 1.1 (jf.Kælve-). -feber, en. syg-

dom (ytrende sig i lammelse), der angriber
kvæget lige før, under ell. (især) lige efter

kælvningen ^J/". Kalve-,Mælkefeber^. MøllH.
I1L687. LandbO.II.352. -rum, et. d. s. s.

Kælverum. LandbO. 111.292. -tid, en.

d. s. s. Kælvetid. LandbO.III.292.
kæl-oje, v. ['kæ-l-] {dannet (af HP

Selmer) til kæle og Øje; sml. ty. liebåugeln;

jf. -øjet; hos sprogrensende forf. (ell. spøg.),

sj.) kokettere (med øjnene). HPSelmer.Om
de fremmede ord. 1.(1861 ).108. Til Ære for
den kvindelige Del af Auditoriet er Frem-
stillingen (i Grundtvigs „Brage-Snak") me-
get populær, ja koket — Skjalden kæl-

70"
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ølermeåDa.nnekvmden.VilhAnd.Goe.II.54.
-ajet, adj. ['kæ'l-] (jf. -øje; hos sprog-

rensende forf.(ell.spøglj, sj.) som koketterer

(med øjnene); koket. MPSelmer.Om de frem-
mede ord.I. (1861). 109. HjælpeO. der maa
mærkes et erotisk Spil mellem den kun
halvgamle Frue (i „Det lykkelige Skibbrud")
og den kæløjede Poet (o: Eosiflengius).
VilhAnd. (Teatret. 1920121. 260). Hendes
Koketteri var ingen Kæløjethed, men
en foregiven Deltagelse, der smigrede og
hetog.Brandes.(I)etnyeAarh.l2.551).
Karmel-, i ssgr. se Kamel-.
Kæmfer, en. ['kæmOfar] (ogs. Kæm-

pfer. Arbejdsløn. 64. Kæmper. ForklMurere.
19. SaUXV.120). flt. -e. (fra ty. kampfer,
kåpfer; vist sa. ord som holl. keper, tagspær
(og II. Kipper y, gammelt laan fra en afl. af
lat. caper, buk, jf. Kapriol samt lat. capreo-
lus, stiver, støtte, fr. cnevron, tagspær) dels

(snedk., tøm.) om stykke tømmer, der af-
slutter enmuraabning (vindue, dør, port)

foroven; hammer (1.5.s); dels (bygn.) om
de arkitektoniske led (vederlagssten),
der danner grænsen mellem en bue ell.

hvælving og den pille, hvorpaa den
hviler. Meyer. SaUXV.120.}ii hertil: Kæm-
fer-gesims (gesims paa en bues, hvælvings
kæmfer. IIag.VI.453), -linie (d. s. s. Begyn-
delses-, Fødselslinie. HistTidsskr.6R.I.583.
Sal.VII.368), -planke (Arbejdsløn.64), -sten

(AllerJIl.291).
SLæmling;, en. ['kæmleii] (ofte m. ty.

stavemaade, se ndf.). flt. -e. {fra ty. kåmm-
ling, til kåmmeln, kæmme uld; fagl.) det
ved uldens kæmning fremkomne af-
fald. Den korte filtede Uld, som (ved
kæmning) bliver tilbage i Kammene, kal-
des YLddmling. Funke. (1801). I. 611. Uld,
Kåmlinge, Uldaffald. Krak. 1927. II. 1359.
VareL.*902.
kæmme, v. ['kæma] præt. -ede ell. (nu

kun dial.) -te (DFU.nr.3.10. ReynikeFosz.
(1747).69. Fw. Overs, af Max Vind og Con-
sorter.(1782).84. Feilb. Thorsen.102); part.

-et ell. (nu især dial.) -t [kæm'd] (JacBirche-
rod.R.18.66. ChrBorup.PM.334. Ing.KE.II.
11. Kaalund. 119. Feilb. Thorsen.102. jf.
ukæmt. Høm. Moral. II. 95. Falst.0vid.l3).
vbs. -ning (s. d.) ell. f -else (Langebek.Lex.
K12c). {glda. kæmme (PLaale.nr.13.864),
kieme (Brandt.RD.II.67), fsv. kæmba, no.

kjemme, oldn. kemba, ty. kammen (oht.

chempenj; afl. af I. Kam; jf. kamme)
t) til I. Kam 1: behandle med en kam;

trække en kam igennem noget for at gøre
det glat ell. for at fjerne urenheder. 1 .1) m. h. t.

levende væsners haar ell. skæg: ordne, glatte
(haaret, skægget) v. hj. af en kam; nu i

rigsspr. især (i modsætn. til redej om behand-
ling med en tæt kam, der har til formaal at

fjerne urenheder som skæl, utøj. *Hun tog
en Guldkam af sit Skrin,

|
hun kæmte

hans gule HsLSir. DFU.nr.22.16. Brend
Bønne-Straa til Aske, giør en Lud der
aff, og toe og kemme Hesten der med.

saa voxer (hale og manke) vel. Heste L.
(1703).B8r. 'hånd sig børster ey, sig aldrig
Haaret kiæmmeT.HoTb.Paar8.122. *han Pine
leed hver gang at han blev kæmt. Chr
Borup.PM.334. *l Huen skjuler han lyse
Haar, | Med Sværte Skægget han kæm-
mer. Ing.VSt.130. *Saa axler Hr. Mikkel
(o: ræven) sit røde Skind

|
i Skovens høje

Sale,
I
og kæmmer med en Tjørnekvist

|

10 sin Haile. Rich.1.49. E. sad og kæmmede
Fabrikejer R.s Skæg med en Hummerklo.
Wied.LO.46.

||
part. kæmmet brugt som

adj. (jf. glatkæmmet^. Klemmede og kru-
sede Soldater kand ligesaa vel figte imod
Fienden, som ukiemmede. Holb.Hh.II.433.
*Den (o: en pudel) er hverken vasket, redt
eller kjæm't. Kaalund.119. *lig en Prælat
eller Herremunk

|
du bærer dit kæmmede

Skjæg. Schand.SD.191. (hun var) hæget og
20 kæmmet. Gravl.E.5. || refl. jeg maa ind at

toe og klemme mig lit; thi jeg stod just

nyelig . . op af min Seng. Holb.Pants.III.l.
*Har du stolet paa Lykken, saa græm dig.

|

Har du Lus i Parykken, saa kæm dig.

Hostr.EfterladteDigte.(1893).33. D&H. || i

forb. m. adv. som af ell. tilsvarende præp.-led:

fjerne (urenheder) v. hj. af en kam (jf.
afkæmme 1). kemme liifi og skarn, ukreet
af en. Moth.K26. han søgte at kæmme skæl-

30 lene af haaret
\ ||

(nu l.br. i rigsspr.) i (andre)
særlige forb. m. adv. kæmme (haaret) ned,
op, tilbage: Moth.K26. *nu hveranden
Dag man Moden jo omskifter;

|
Snart stry-

ges Haaret op, snart skal det klemmes ned.
Frahl.BJ.7. kæmme Haaret op, tilbage,

ned i Panden. VSO. kæmme ud, rede flettet

ell. opsat haar ud, glat; ogs.: rede haaret ned
over ansigtet (VSO.). Moih.K26. Kæmme en
Perryk vel ud. vAph.(1772).III. || kæmm e

40 over (\ under. Silkeborg Venstreblad. '^^/i

1927.4.sp.5.) een kam, se u. I. Kam 1. jf.
ogs. Feilb. 1.2) om behandling af uld,
blaar, hørmeden kam(seKsim8p.ll37*^^-)i
nu spec. (fagl.) om (maskinmæssig) behand-
ling af uld, ved hvilken denne bliver redt

saaledes, at haarene lægger sig fuldstændig
parallelt, og ved hvilken de kortere haar fjer-

nes. LTid.1729.177. eftersom (ulden) er be-
stemt til Klæder eller Tøjer, (bliver den)

50 enten kartet eller kæmmet. Funke.(1801).
1.611. Abildg.&Viborg.F.ll. || kæmmet
uld, spec. om kamuld, der har gennemgaaet
den første del af kæmningen. VareL.^815.

jf. ogs. Feilb.

2) billedl. anv. af bet. l.i. 2.1) CP i al alm.
Derude blev Græsset stadig kæmmet af

Mitraljøsekugler. Rørd. BB. 203. *Brisen
kæmmer Kornet

|
over Høj og Bakkedrag.

AxJuel.VS.12. Et spædt Barn røvet . . en
60 Skare Kriminalbetjente . . kæmmede (o: af-

søgte, „traivlede") i Eftermiddagstimerne
Byen. PoVU1927.3.sp.6. (hungøgenes) lange
Hale formelig stryger langs hen med Top-
pene (o: trætoppene) og kæmmer de ru-
gende Smaafugle op. Fleuron. DTN. 27.

venover knejste strage, graa Stammer
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med det mørkegrønne Løv kæmmet til-

bage af Yestenv'mden. NJeppe8en.GH.27.
2.2) fiudtr.for at ruske i haaret, prygle
ell. irettesætte, kem ham vel. o: gif bråf
hug på hsim.Moth.K26. kemme en med
borgestuekam (o: de fem fingre; ruske en
i haaret). Moth.K26. Da han nu blev vel
kæmmet og tilrette sat i mit billige Svar,
saa fait hans heele Hofmod paa eengang.
Lincke.MoriaThuana. [17451. bé^' kæmme lo

eens Lokker tilgavns. K/SO. kæmme en af.

Moth.K26. VSO. Christopher blev hæn-
fende paa et Giærde, hvorover han vilde
ravle, og adskillige Bønderkoner som

han havde ført sig overgiven op imod,
klemte ham Haaret dygtig ud^derfor.
Ew. Overs.afMaxVind ogConsorter.(l 782).84.

3) (mal.) til L Kam 2.2: med en kam af
Staal, horn ell. gummi efterligne aarerne i træ;
aadre (med en kam). Lundb. MalPrisl.24. 20

m. h. t. marmoreret papir (jf. KammarmorJ:
Fransk Bakkemarmor, kæmmet i blaa,

blaagraa, mørkerøde og brungule Farver.
Bogvennen.1928.76.

4) (fisk.) til 1. Kam 2.4: stange (aal)
med en aalekam. Stibolt.SF.30.

5) til I.Kam 3.3. 5.i) (møl.) d. s. s. kamme 1.

OrdbS. 5.2) (tøm.) sammenføje, forbinde
en bjælke med en anden ved hjælp af en
kam i den første, der passer ned i en ud- 30

skæring (især: paa tværs) i den sidste; især
i forb. kæmme en bjælke over, paa ell. ned
i en (muT)lægte.Moth.K26. Bjælkerne hvile
i Almindelighed ikke direkte paa Muren,
men kæmmes paa en Murlægte. Gnudtzm.
Husb.132. Suenson.B.II.163. Enten opførte
man Bygningen af vandret liggende Træ-
stammer, den ene kæmmet ovenpaa den
anden, eller man rejste et svært Stolpe-
værk. BomholmsTidende.'^^lfil927.l.sp.2

.

40

Kæmme-, i ssgr. af kæmme 1. -be-
stik, et. (jf. IL Bestik; nu næppe br.). de
havde neppe . . hver sit Barber- og
Kiæmmebestik med sig i Lommen, ^^re.
RK.43. -kam, en. tæt (rede)kam. VSO.
MO. JLange.I.280. Aakj.VB.33.
Kæmmel-, i ssgr. se Kamel-.
Kæmme-maskine, en. [I.2] (fagl.)

maskine til kæmning af uld. Hannover.Tek-
stil.L40. 50

L Kæmmer, en. (nu sj.) person, der
kæmmer (1); spec.til kæmme I.2: arbejder,
der udfører kæmning af uld; uldkæmmer.
Funke.(1801).1.611.

IL Kæmmer, en. se Kæmner. Kæm-
merer(er), en. se Kæmner.
Kæmme-nld, en. ^Kæm-. D&H.). (nu

1. br.) kamuld. Abildg.&Viborg.F.82. MMiiU
ler.Den da.Husmoder.(1868).58.
Kæmner, en. ['kæmnar] ((f) Kæm- 60

nere. Adr.^^l\1762.sp.4. — foræld. Kæmmerer,
Kæmrér. [kæm(8)ire-V] LTid.1725.206. VSO.
ADJørg.1.390. Aller. III. 37. Kæmmererer.
[kæmaire-'rar] Slange.ChrIV.643. VSO. MO.— nu næppe br. Kæmmer.VSO.). flt.-e. {ænyd.
kæmmenir, kijmmener, kiemeler, kemier.

glda. kemmenere (AarsberGeheim. 11.52),
SV. kåmnar, no. kemner; fra mnt. kem ener,
kemerer; egl. sa. ord som Kammerer(er))
1) (forældJ d. s. s. Kammerer(er) 1. Kæm-
mer ved Øresunds Toldkammer. 7S0. MO.
2)(foræld.) skatmester, kasserer ell. regn-
skabsfører hos en fyrstelig person ell.

paven; ogs. d. s. s. KsLmmerer(eT) 2. Gre-
gorii XI Cåmmerer. LTid.1725.206. Slange.
ChrIV.643. Dronningens, Arveprindsens
Kæmmerer. VSO. som kæmrér forestod
(Rane Jonsøn) hoffets „rede" (økonomi).
ADJørg.I.390. 3) tjenestemand, der be-
styrer en købstadkommunes kasse- og
regnskabsvæsen; egl. (jf. bet. 2 ; nu foræld.)
i forb. byens kæmner. Borgemester og
Raad skulle aarligen den anden Januarii
af de fornemste Borgere nævne een Byens
Kæmner, eller fleere . . til hvilke forleden
Aars Kæmnere skulle overlevere Behold-
ningen, og giøre Regnskab. DL.3—5—1.
Holb.DNB.737. Nørreg.Privatr.1.338. Lov
^y5l868.§18.jf. (foræld.): Byefoged, Stads-
kæmner, og Byeskriver. Slange. ChrlV.
981.

II
Jiertil ssgr. som Kæmner-embede, -kasse

(en købstadkommunes finanskasse. Forordn.
^yiol811.§6. Cirk.'^/9l868), -kasserer (foræld.,
om kasserer ved kæmnerkassen. Baden.JurO.),
-kontor, -regnskab ofl. f Kæmmeri, et.

(ænyd. kiemneri, kæmmeri, kemleri, jf. ty.

kåmmerei; til Kæmner) en kæmners (3)
embede, bestilling. Formynderskab, Kir-
kers, Skolers, eller fattiges Forstanderskab,
Kæmnerie, eller andre saadanne Bestil-
linger. i)X.i—^—-2i. Bogholderen . . ved
Stadens (o: Kbh.'s) Kæmneri. Resol.yjl820.
Papiirsforhandlerne . . fritages for al bor-
gerlig Tynge og Besværing, saasom Over-
formynderskab , Kirkeværgerie , Stads-
kjæmnerie og deslige. Skr.Val 739.

Ksemning^, en. flt. -er. vbs. til kæmme;
især i flg. anv.: 1) til kæmme 1. l.l) til

kæmme l.i. Viborg &Neerg.HB. 80. MO.
D&H. t.2) (fagl.) til kæmme 1.2. Funke.
(1801).I.61L SaVXXIV.211. 2) (mal.) til

kæmme 3; ogs. konkr., om de malede aarer.

et aflangt Fad med Kæmninger og Blom-
ster i en Blanding af blaat og Mangan.
EHannover. Kunstindustrimuseets Virksom-
hedl920'21.79. 3) (tøm.) til kæmme 5.2. Moth.
K26. AarbAarh.1927.90. Kæmniiis:^-
vflerk, et. [3] (tøm.) bjælkeværk, hvis bjæl-

ker er sammenføjede v. lij. af kamme.LM We-
del. Samlinger om Agerdyrkning. IV. (1794).
127. IV2 Al. tyk. Ege Kæmningsværk (Bin-
dingsværk, hvorBjælkerne ligger oven paa
TsigTemmen).Cit.l821.(AarbSorø.l928.105).
OrdbS.(Sjæll.).

kæmp-ag^ig;, adj. se kæmpeagtig.
1. Kcempe, en. ['Kæmfta] flt. -r. (glda.

kiempæ, kempæ, kæmpæ, kimpe, sv. kam-
pe, no. kjempe; fra mnt. kempe, jf.osax.
kempio, oeng. cempa (hvorfra oldn. kempaj,
mlat. campio (fr., eng. championj; til IV.
Kamp; jf. I. Kappe, V. Kamp, IL Kampe,
IL kæmpe, I. Kæmper)
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1) person, der kæmper, deltager i

en kamp. t.l) (nu kun m. overgang til an-
dre bet.) i al alm.: person, der deltager i en
kamp (brydekamp, vaabenkamp); kæmper
(I.l.i) (jf. Brydekæmpe^. kempe . . kaldes
den, som, i ffamle dage, skulde gåe i

kamp med anden. Moth.KSO. VSO. jf. bet.

1.2: (Thors) Stilling som Asaverdenens
Kæmpe mod Jætterne. Mosenb. 1. 484. jf.
bet.l.i: Jakob: „. . vi slog Vinduer og
Døre itu for hundrede Kroner paa Ceder-
strøms Regning, og Værten fik et blaat

Øje .
." —Peter: „Jeg vilde forhindre det."

— Jakob: „Ja, du har altid været en sløj

Kæmpe." Bode.K.1.88. 1.2) (W, især poet.

ell. foræld.) person, der er fremragende
i kamp; kriger (stridsmand), der foruden
mod (jf. II. Helt 1^ besidder stor legemlig

styrke og kampfærdighed ; ofte spec. m. h. t.

forhold i oldtiden og om saadanne krigere,

der men(t)es at have været af usædvanlig
legemsstørrelse (jf. bet. 2-3j. *Der skinner i

den femte Skjold
|
en Ulv i vilden Mark;

|

den fører han ungen Ulv fan Jærn,
|
han

er en Kæmpe stærk. DFU.nr.4.8. han ud-
bredte sit Folks Ære og iførte sig Har-
nisk som en Kæmpe (Buhl: Helt^, og
omgjordede sig med sine Krigsvaaben.
lMakk.3.3. dette Toog, som de Ithacianske
Kiemper med den stolte Ridder Ulysses
foretage mod den Trojanske Røver. Holb.
Ul.1.8. *0 Nordhav, Glimt af Vessel brød

|

Din mørke Skye. | Da tyede Kiemper til

dit Skiød;
|
Thi med ham lynte Skrek og

J)øå.Ew.(1914).III.188. *Der (o: iDanmark)
sad i fordums Tid

|
De harniskklædte

Kæmper,
|
Udhvilede fra Strid. Oehl.L.II.

102. *Fra Himlen er du (o: Dannebrog)
faldet,

I
Du Danmarks Helligdom I | Did

har du Kæmper kaldet,
|
Som Verden

leder om. Ing.RSE. 11.188. *Bag Bauta-
stenenes Skygger brede

|
ty Faarene ind

for Solens Hede.
|
De . . slumre sorgløst

paaKæmpens Grav C//*. Kæmpegrav^. Kaa-
lund.225. *Vort Løsen er: Trods Altl

|

Når Danmark har os kaldt,
|
så står vi

eller falder, som Dybbøls Kæmper faldt.

Rørd.GK.221. 1.3) d billedl. ell. videre anv.

af bet. 1.1 og 2: person, der kæmper ell.

arbejder for en sag, en interesse;
kæmper (1.2). *0 meer end stærke Høveds-
mand,

I
Du Troens store Kæmpe. Ztw^o.

76. Holb.JH.1.27. *En Helt, ei sandt? en
Kæmpe for den gode,

| Den skiønne Sag.
0ehl.IIJ.112. en Kæmpe i Aandens Ver-
den. DécH.(jf. Aande-, Aandskæmpe^. 1 .4)

(talespr.) videre anv. af bet. I.2, om per-
son, der er meget stærk, kraftig, ro-
bust ell. (i forb. m. præp. til; 1. br.) meget
dygtig, fremragende til noget, (fogeden
var) en tyk og feed Mand, og en Kæmpe
til at drikke. FvHaven.RR.345(jf. Drikke-
kæmpe^. Jeg tager mit friske Søbad hver
Morgen, og det gjør mig til en ren Kæmpe,
min Nervøsitet er helt forsvunden. Tops.
11.350. han kan taale alt; han er en ren

Kæmpe. D&H. jf.: *du maa love mig
| at

sove, til du vaagner som en Kæmpe. Éostr.
DD.144.

II
spec. (kbh., nu næppe br.) om

politibetjent. PoUlil907.3.sp.4. D&H.
2) overnaturligt menneskelignende væsen

af vældig størrelse; jætte (I.l); gigant.
Jud.16.8. Man skulde tæncke . . at det var
mod sidste Verdens Tiider, eftersom man
seer Fluer vil sætte sig op mod Elephan-

10 ter . . Dværge mod Kiemper. Holb.Tyb.V.8.
*vel var' disse Kiemper tusind' Gange

|

Saa store, som det største Menneske. Éag-
ges.ComF.79. Thiele.I.218. *Han (o: nissen)

kom til Stormogulen
| Og der, hvor Kæm-

pekaalen gror,
|
Men mellem alle Kæm-

per
I

Ham tyktes ingen stor. Gerson.50D.
45. Feilb. \\ billedl. *Saa bleg du (o: Søn-
derjylland) blev i Kæmpens (o: Tysklands)
Favn i Striden for dm Æie\ Pont.(Fædrel

20 Sange.168).

3) (egl. en overgangs-bet. ml. bet. 1 og 2,

nu altid brugt og følt som overf. anv. af
M. 2) om person af usædvanlig le-

gemsstørrelse; meget høj (og kraftig)
person; spec. (med.) om person af unormal
vækst og udvikling. vAph.Nath.V.332. Lange
Peder, en Kæmpe af en Karl. Grundtv.
Saxo.III.395. hun seer ud til nogle og
tredive (aar), og tænk, hun skal ikke

30 være mere end de tyvel hun er en sand
'K.æmi^e.HCAnd.II.73. den svenske Ord-
fører, en Kæmpe i Højde og Drøjde. Gold-
schm.II.223. Der findes . . Kæmper af

9 Fods Køjåe. Panum.418. jf.: den Gamle
. . rettede den krumme Ryg saaledes, at

han syntes fra en Dværg at voxe til en
Kæmpe. Ing.VS.1.141. || en overskaaren
kæmpe, (dagl, spøg.) om lille tyk ell. kraf-
tigbygget person. Drachm.K0.20. Hjortø.

40 OS'.172.

4) om dyr ell. ting af usædvanlig stør-
relse. *Skovens grønne Kæmper (o: de

høje træer). Aarestr.SS.IIl.38. Havørnen . .

er Kæmpen blandt Danmarks Rovfugle.
Frem. DN. 391. Kalifornisk Mammutfyr.
Denne Skovens Kæmpe bliver mere end
100 M. hø]. Sal.XV. 961. Rundt omkring
laa andre tyske Kæmper, der tidligere

havde fløjet Hamborg-Amerika -Liniens
M og Norddeutscher Lloyds' Kontorflag.

HHellssen.Amerika rejserenHær—.(l 918).48.

Fjeldkæmper som Ætna eller Cotopaxi.
NaturensV.1915.356. j| spec. (fagl.) i navne
paa dyre- ell. plantearter (-sorter) af usæd-
vanlig størrelse (oftest forkortelse af ssgr.,

se Kæmpe- 3.2j. Skorzonerrødder . . Sort:

Russisk Kæmpe. HardyHansen.Frugthaven
ogKøkkenhaven.^(1928).98.jf.Kæm-peksinin:
den blaa "Wienerkæmpe, som i Bygningen

60 ikke adskiller sig meget fra den belgiske
Kæmpe. SaUXIII. 502. blaa kæmpe, se

blaa sp. 746^^. spec. (zool., sj.) om den vest-

indiske forgællesnegl Sirombus gigas, kæmpe-
snegl, hvis meget store skal bruges som pry-
delse i haver. Brehm.Krybd.807. D&H.

5) (wo. kjempe, sv. dial. kåmpar, skotsk
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kemp
; jf. II. Kampe, Fuglekæmper, Krigs-

karl (2), -mand (2), samt Stridsmand) især
i flt., om stænglerne (aksene) af forsk,
planter, brugt til at kæmpe med i børneleg

(de to modstandere har hver en stængel i

haanden, og den, der først slaar den andens
stængel over, har vundet). 5.1) (især dagl.)

om aksene af vejbred, Plantago L., især
arten P. major L., der bruges som føde for
stuefugle; ogs. om hele planten, de smidige,
modige Kæmper stak han ind mellem
Staaltraadene (yaa et fuglebur). HCAnd.
III. 38. Plantago major (Glat Veibred,
Kæmper). Andres.Klitf. 1 75. Rostr.Flora.I.
304. en allerkæreste lille Kanariefugl, der
pipper af Glæde, fordi der bliver stukket
en Kæmpe ind i Buret til den. PoZ.Vu
1919. 8. sp.5. JTusch. 326. HistBot. I. 94.

Balleby.22S. Feilb. 5.2) (nu kun dial) om
(stænglerne af) engelskgræs, Armeria
vulgaris Willd. JTusch.25.285.

II. kæmpe, v. ['kæmfta] -ede. vbs. jf.
IV. Kamp. (glda. d. s. (Brandt.BD.II.117.
III.9), SV. kåmpa, no. kjempe; fra mnt.
kempen (oht. kempfen, ty. kåmpfenj; til

IV. Kamp; jf. III. kampe, kappes, kæppes
il

det nordiske ord er stride || især ©)
1) (7/"- IV. Kamp 1) deltage i vaaben-

kamp, slagsmaal olgn.; stride; slaas.
Moth.K32. *Jeg har kæmpet som | En
Ulv, der vil forsvare sine Unger.

| Med
dette Sværd har jeg til Valhal sendt

|

En talrig Skare Mænd. Oehl.III.134. dit

Navn skal ikke fremdeles kaldes Jakob,
men Israel; thi du haver kæmpet (Chr.
yi: holdt dig fyrsteligene med Gud . .

og faaet Overhaand. lMos.32.28. i forb. m.
præp. for: *Ei for sin egen Ære,

|
Men

kun for Fædrelandets kæmped han. Heib.
Poet.II.123. *For Pigen og vort Land,

|

Vi kjæmpe alle Mand. PFaber.VV.4. kæm-
pende kreds, se Kreds 2.2. || tU m.ind-
holds-obj. *der kjæmpes tilsøes et Slag.
Hrz.D.I.175. *har jeg ikke Dolken

| Og
har jeg ei Pistolen?

|
Men nei — vi to

vil kæmpe
| Endnu en Kamp for Polen.

Aarestr.SS.Not.II.55.
\\
(nu næppe br.) ipass.

m. aktiv ell. reciprok bet. Colosseum . . hvor-
udi nogle 1000. Personer har haft Rum til

at spille, kempes, hitze og deslige. P^w^.
DP.196. 6 Mænd, hvilke skulle kiempis
med hin anden. Holb.Intr.I.41. denne Lyk-
salighed bestod, efter deres Begreb, i at
kiempes og drikke stærke Drikke af over-
vundne Fienders YiiQYnQskdMQT.Mall.SgH.S.
om den Titul vil jeg kiæmpes med dig!
Bahb.(Kyrre.Bahbek.(1914).55). de bruge
at tage hverandre i Haanden, inden de
skulle kæmpes paa Liv og Død. CBernh.
III.358.

2) (jf. IV. Kamp 2) anstrenge sig for,
arbejde paa at overvinde (ydre) mod-
stand, hindringer ell. at forsvare,
fremme en sag, interesse. 2.1) i al alm.
*Stærkt han (o: midgaardsormen) knuger
sig med faste Bugter . .

|
Men hans Kæm-

pen Intet frugter. Oehl.NG.114. *Han kæm-
ped, indtil han omsider drev

|
For Stor-

men et værgeløst Bytte. Blich.(1920).XXI.
184. *jeg har elsket, haabet, drømt og
levet

I

Og stridt og kæmpet, til min Lok
blev grasL. Hauch.SD.II.298. kæmpe om
Førerskabet. /)cfcif. || m. indholds-obj. jeg
haver kæmpet Guds Kampe fC/ir.FJ: en
meget stor kampj med min Søster, iikfos.

ip 30.8. kæmpe en kamp (strid) ud ell.

kæmpe ud, føre en kamp (IV.2) til ende

(jf. udkæmpe^. *Dette haver sandt be-
fundet

I

Alle Helgens kække Mod, | Som
har kæmpet ud og (Brors.206: Som har
kæmpet og har^ vundet. SalmHj. 570. 4.

*Er Fristerinden hos Dig, | Da vend det
saadan om,

|
At ei hun Dig forlader

|

Ad samme Vei, hun kom.
| Da er Du

brat befriet,
I
Din Strid er kjæmpet ud.

20 Winth.HF.48. kæmpe (Kampen) ud. D&H.
2.2) i forb. m. præp. med ell. mod til nær-
mere angivelse af modstanden , hindringen.
*Med nye Farer Skridt for Skridt vi
maatte kiempe. Bagges.NblD.27. de fleste

store Mænd have maattet kiæmpe med .

.

Mangel, Farer, Foragt. Engelst.Nat.87. S.

kæmpede mod Vandene, der truede at
opsluge hsim.Blich.(1920).XI.209. »Mod
Despoti, mod Fordom og Nykker —

| .

.

30 vi kæmper uforsagt. Hostr.SpT.I.l. Kæmpe
med Søen. Scheller.MarO. mod dumheden
kæmper selv guderne forgæves, se u. Dum-
hed 1.

II
m. h. t. arbejde, der volder en van-

skeligheder, gør knuder, (hun) tager Strikke-
tøjet og begynder at strikke. Hun lige-
frem kæmper med Pindene, der synes at
være smurte med Gummi i Spidsen, saa-

dan hænger de sammen, saa snart de be-
rører h.m2inåen.Wied.TK.72. Bogens ho-

^ vedmangel er forf.s mangel på overlegen-
hed, han kæmper krampagtig med sit

emne. OGelsted. Johs.V. Jensen. (1913). 7.
\\

(nu næppe br.) dep. alle have haft . . Trang
Sit kæmpes med. PAHeib.US.85. 2.3) i forb.

m. præp. for til nærmere angivelse af det,

man vil forsvare, fremme. *Kæmp for Alt
hvad Du har kjært. Bich.1.239. Kæmp for
(Chr.VI: forfægt; Sandheden.Sir.4.5i.*hvi-
ler jeg en føje Stund

| Og tager Pen og
50 Bog,

I
Da kæmper jeg paa Aandens Grund

|

For Fædreland og Sprog. MHans.S.77.
||

(sj.) i forb. m. præp. til til nærmere an-
givelse af det, man stræber efter, arbejder
paa. *Den ydre Glands maa heller ei for-

agtes.
I
Den har jeg kæmpet til med List

og Magt. Oehl.HJ.13. 2.4) m. obj. og flg. adv.
ell. præp.-led (jf. ogs. bet. 2.i slutn.): føre,
bringe gennem hindringer til et vist
punkt, det (kunde) tage baade ét og to

60 Kvarter at kæmpe Baaden gennem Løbet.
Pont.N.5. de Resultater, han (o: Brandes)
fra først af har kæmpet ind i vort Aands-
liv. SvLa.(PoVViil905.8.sp.4). \\ især re/l., i

forb. som kæmpe sig frem, bane sig vej

frem gennem hindringer, vi (j^riser) det
vedholdende . . Arbeide, fordi det gien-
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nem de ugunstige Tider kæmper sig frem
til de he\emge.Mynst.Tale.(1838).14. Lange
havde kæmpet sig frem gennem Stimlen
til Divanens Trappe. Bang.S.18. (hans tan-

ker) steg og sank som Fugle, der kæm-
per sig op mod en Storm. PontLP. 7171.
63. Jeg elsker egentlig saadan en Vinter-
storm med Sne, som man knap kan kjæmpe
sig frem imoå. Baud.Sne.32.

3) (jf. IV. Kamp 3^ søge at overvinde
en modstand hos sig selv; søge at hem-
me, betvinge, blive herre over en føl-
else ell. dens udslag, en tilbøjelighed, en

svaghed (af fysisk ell.aandelig art), usik-
kerhed olgn. 3!l) i al alm. *Mellem Tvivl
og Harm jeg kæmpeT.Guntelb.Lulu.^(1824).
54. „Peter Funk er druknet I" sagde han
med en Stemme der kvalte den sidste

Stavelse . . Fris gik op og ned og kæm-
pede for at beherske sig.AndNx.PE.I.
153.

II
m. tings-subj. *Da kæmped atter det

i Jesu Bryst;
|
Men Lyset seired. CKMolb.

SD.31.
II
(nu næppe br.) i pass. m. aktiv ell.

(især) reciprok bet. hvo som vil være dy-
dig, maae kiæmpes, maae overvinde sig

selv. Suhm.III.67. m. tings-subj.: Ærbødig-
hed og Medynk kiæmpedes indbyrdes i

hendes Siæl. Sams.I.105. 3.2) i forb. med
præp. med (ell. mod^ til nærmere angivelse

af det, der søges overvundet, undertrykt, at

kempe med døden. Moth.K32. hans Læber
dirrede, som om han kæmpede med Graa-
den.JPJac.1.265. hun sidder og kæmper
med søvnen (o: er lige ved at falde i søvn)

\

jf.: kæmpe med sig selv (o: være tvivl-

raadig).Jj&H. Der stormede en saadan
Mængde af de mest forskelligartede Føl-
elser ind paa mig: . . Tanker paa Fader
og Kæmpen imod (o: forsøg paa at være
kold) overfor Moder, som jeg dog var lidt

rørt over. KLars.KS.74.
|| (nu næppe br.) i

pass. m. aktiv ell. reciprok bet. da Røgen
gik noget bort, saae man Søen skiult med
sønderskudte Baade, Arme, døde Lege-
mer, og andre, som kæmpedes med Døden.
BeiserJ.101. vAph.(1759). 3.3) m. obj. og

(flg.) adv. De Taarer, som vilde frem
her, kæmpede hun tilbage. X)rac^m.FZ>.
27. En af de faldne Oldinger kæmpede
Øjnene op under den røde Blodflod, der
størknede over Synet. SMich.HB.317.

4) CJ/". IV. Kamp 4=) deltage i vædde-
k a mp, sportskonkurrence olgn.; prøvekræf-
ter (med); konkurrere (med); tidligere

ogs. i al alm.: søge at overgaa (andre,
hinanden); kappes (med). Hver den som
kæmper (1907: deltager i Kamplegene^
er afholdende i Alt. lCor.9.25. (de to cykle-

ryttere) kæmpede i Rudersdalløbet. Pol.

^^U1929.10.sp.3.
II

(nu næppe br.) i pass. m.
reciprok bet. andre kiempedis udi Sprin-
gen, og andre udi kasten, og dend som
udi saadan Leeg forholdt sig best, blev
kronet med een Laur-bær Krantz. H.olb.

Intr.1.7. da jeg for dem (sagde), hvad jeg
søgte efter, saa kiempedes de Indbyrdes

om at overgaae hin anden i Venlighed .

.

mod mig. ÉPont.Men.1.265.
Kæmpe-, i ssgr. især (hvor intet andet

ndf. angives) af I. Kæmpe (1-2). 1) (iD, især

poet. ell. foræld.) til 1. Kæmpe 1.2 ; fx. (for-

uden de ndf. medtagne) Kæmpe-arm, -bryst,

-byrd, -daad, -drot, -folk, -sjæl, -skare,

-skik; især forekommende hos Oehl. og andre
romantikere. I| ogs. uegl. (m. overgang til bet.

10 8.3-4j, fx.: Madvig, som . . ikke altid var
kæmpefast lige overfor ydre Modstand;
JohsSteenstr. HD. 124. Kæmpehelbred.
D&H. hendes Moders — efter hendes
Kiæmpenatur uventede — Død.Mahb.
E.V.364. (Bjørnson) loå sin Kæmperøst
runge ud, saa den sikkert hørtes til de
yderste Kanter af den store Plads. Schand.
O.II.137. 2) til L Kæmpe 2, /Jr. Kæmpe-
barn (OehlXXXII.109. Goldschm.III.503),

20 -ben (vAph. Nath.V. 333. Oehl. XX. 160),
-sagn (Feilb.I1.149), -slægt (4Mos.l3.33
(Chr.VI afvig.)), -æt (OeKLXXIX.57). jf.
Jætte-. 3) i videre anv. (jf. o^s. I. Kæmpe 4:),

om hvad der er af usædvanlig, kæmpemæssig
størrelse ell. styrke; ofte m. rent forstærkende
bet.; af disse ssgr. (hvis antal er uudtømme-
ligt) er kun et udvalg medtaget ndf. paa al-

fabetisk plads. 3.1) betegnelser for ting i al

alm., fx. (foruden de ndf. medtagne) Kæmpe-
30 billede, -by, -bygning, -bølge, -damper,

-eg, -flod, -kanon, -krop, -legeme, -mund,
-stat, -træ. 3.2) (især zool. og bot.) navne paa
dyr og planter; kun de vigtigere er medtaget;

af de øvrige kan spec. nævnes en del beteg-

nelser for plante-sorter ell. -varieteter som
Kæmpe-asparges, -byg, -gulerod, -kirse-

bær, -knudekaal, -porre, -rug. 3.3) (især

talespr.) betegnelser for handlinger, foreteel-

ser, forhold; som eks. kan citeres: Ved en
40 Kæmpeanstrengelse har „Børnenes
Kontor" faaet hjulpet sine Protegéer med
Ferietøjet. NatTid.^''hl912.M.2.sp.6. *Med
Kæmpebas Kanoners Malmrøst braged.
Schand.UD.100. en Kæmpebrand, der
særlig ramte den gamle smudsige Bydel.
YortHj.IIl.8. Efter den forrige virksomme
Kjæmpelarm (i en mølle) virkede denne
Dødsstilhed næsten trykkende. Gjel.M.298.
Hver Morgen bragte ham en Kæmpe-

so post fra de fire Verdenshjørner. Jør^.Oi^.
93. Bonden betaler Kæmpepriser for

Redskaber og Tøj, tusinde Rubler . . for

fire beslaaede Hjul til en elendig lille

Yogn.Pol.^Vil921.9.sp.5. *l Natten klam og
kold

I
Vi gaar til Kæm pe sold. Ee^ensews

Visebog.(1923).91. 3.4) rent forstærkende bet.

(m. h. t. egenskaber); nu oftest i ssgr. m.
nedsæt, bet; dels (dagl.) i adj.: en bund-
latterlig og kæmpedum Kammerraad.

60 EBrand.(Skuepl.72). saa vidt var hans Syn,
saa kæmpemilde var hans Domme. JP
Jac.II.217. en kæmperig Mineejer. -Da^
Nyh.'Viil925.4.sp.2. Nu føler han sig plud-
selig kæmpetræt. AHenningsen.DGE.56.
dels (dagl. ell. vulg.) i personbetegnelser: Sten-
huggeren . . gik der og trællede som et
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andet Kæmpedrog. AfidNx. PE. IL 212.

han er et kæmpe drys, en kæmpeidiot I

-aand, en. (poet.; nu 1. br.J. 1) en kæmpes
(1.2) aand. 1.1) fil Aand 5.8. *med strenge
Helteblik |

De gamle Kæmpeaander tale

tilmig.Ing.DD.V.12. 1.2) til Aand 7.i.*Kun
til Sværdet i sin Haand,

|
Kun til Nordens

Kæmpeaand |
Har han Haabets Anker stil-

let. Ing.DM.26. D&H. 2) om mægtig, kæmpe-
mæssig aand ell. aandskraft. 2.1) til Aand 2-3.

*Da fløi hans (o: Pheidias^s) Kæmpeaand
fra Seir til Seir. Recke.ND.151. 2.2) til Aand
5.1. *de sieldne Faa . .

|
Som, o Kæmpe-

aand (Oehl.L.1.25: store Aandj
|
For de

svundne Tider I
|
See dit Guddomsblik.

Oehl.(1844).XIV.67. -aborre, en. spec.

>f som navn paa en af de største aborre-

fisk: Polyprion cernium. Brehm.Krybd.234.
SaVI.98. -afi^tig^, adj. ff kæmp-. Cuvier.

Dyrhist.I1.194). (nu næppe br.) som ligner,

minder om en kæmpe (2); ogs.: kæmpemæs-
sig; kæmpe- (8). YSO. -beg^ravelse, en.

(nu sj.) d.s.s.-grsiv 1. LTid.1727.789. Østen
for Gaarden sees endnu tvende store

Steene, som have været af en Kæmpe-
Begravelse. EPont. Atlas. IV. 116. YSO.
-blomst, en. ^ Rafflesia B. Br., især

R. Arnoldi R. Br., hvis blomster naar 1 meter
i tværmaal. TypeAtlas.(1881).tvl.9. Aller.V.

218. -blæksprutte, en. spec. (zool.) om
den til de tiarmede blæksprutter hørende Ar-
ehiteuthus (dux). SaVIII.492. Spdrck.ND.
20. -bovist, en. ^ d. s. s. -støvbold. Sal.

XVI.878. -bæltedyr, et. spec. (zool.)

om det største af alle nulevende bæltedyr,

Priodon gigas. Brehm.Patted.506. 511. sa.

DL.mil.94. -bæver, en. (zool.) uddød
bæveragtig gnaver af bjørnestørrelse. Casto-

roides. 8aUXV.120. -dovendyr, et. (jf.
-dyr; zool.) navn paa en uddøa familie af
gumlere, Megatheriidæ, som i størrelse stod

mellem en tapir og en elefant. Brehm.Patted.
505. Boas.Zool.*665. -dyr, et. dyr af væl-
dig størrelse. *Ha, hvilket Kæmpedyr (o: om
en hund)l

| Fast som en Tiger stor. PaZM.
VI.llO. *hine Kuglesky'r, | der, mens de
vælted over Skovens Hoved,

|
blev sne-

bedækte Bjerge, Kæmpedyr. Åc^awcZ.ZJZ).

15.
II

spec. (zool.) d. s. s. -dovendyr. Lutken.
Dyr.^92. Aller.IIL445. -dysse, en. ("-dys.

Bredahl. Fra gammel Gumba. (1832).!). (jf.
-høj osv.; nu 1. br.) d. s. s. I. Dysse 2. VSO.
MO. Aller.111.445. -dyst, en. (især poet.;

nu 1. br.) kamp mellem kæmper (I.2); alvorlig,

haard kamp. LThura.(Falst.0vid.a5). *Det
Mod, som uforfærdet bliver

|
I blodig

Krig, i Kæmpeåyst NordBrun.D.56. Ing.
VSt.107. *Fra Saxerlandet lød en Stem-
mes (0: Luthers) Torden . .

|
Det gjaldt

en Kæmpedyst. Bredahl.E.lO. -fislcer,
en. \ jægerfugl; kæmpeisfugl; Dacelo gigas.

Brehm.FL.320. -fyr, en. spec. % om naa-
letræ af slægten Sequoia Endl. (især S. gi-

gantea Torr.), der bliver mere end 100 m.
høj. Bentzien. Naaletræer. (1862). 73. Uss.

DanmGeoU162. SaUXXL251. -færd, en.

(især poet.) en kæmpes (I.2) færd (optræden,
bedrifter; if Heltefærd;. Sort.HS.B2r, »hvo
som har Lyst til Kæmpefærd,

|
han stille

sig os imodl Lemb.D.71. •ga.ng, en. (nu
næppe br.). 1) en kæmpes vandring ell. færd
(optræden, bedrifter; jf. -færd samt Helte-
gangj; ogs. billedl. *Kan vi ej gaa en Luthers
Kæmpegang,

|
Og sjunge trøstelig hans

Kærapesang. Grundtv.PS.1.433. Skjolds og
(o Dans høie Kæmpegang ved Valkyriens
Haand. Ing.VS.II.4. *Ja bort mig drog en
vældig Trang . .

|
til Lys og Daad, til

Kæmpegsing.Ho8tr.ML.41. 2) gang, der vid-

ner om usædvanlig kraft; voldsom bevægelse,

udvikling olgn. denne uhyre Statsomvælt-
ning, hvisKæmpegang ilede med Stormens
Fart saa langt forud for alle Beregninger.
Blich.(1920).XV.168. *Trættet af sin vilde,

|

stolte Kæmpegang, |
Bølgen nynner stille

|

20 paa sin Aftensang. Kacdund.l6. -grav,
en. 1) en ell. flere kæmpers (I.2) grav. Moth.
K31.

II
især (nu navnlig dial. ell. poet.) om

oldtidsgrav, kæmpehøj (spec. naar den er sten-

sat; (sten)dysse) (jf. -begravelse^; ogs. om
grav, hvori en kæmpe (2) menes at være be-

gravet. LTid.1727.740. Langebek.Breve.371.
*Du danske friske Strand,

|
Hvor Oldtids

Kjæmpegrave | Staae mellem Æblegaard
og Humlehave. HCAnd.X.506. *Danmark,

30 dine Kæmpegrave
| er en kostbar Skat.

Ploug.I.109. Overliggeren paa en Kæmpe-
grav. J5er^s.G^.i.^49. HEjær.VO.8. Feilb,

2) (1. br.) stor fællesgrav for faldne soldater.

Løvemindesmærket paa Kæmpegraven i

Flensborg. Rosendal.D.1.344. Trap. V. 289.
-^rses, et. Sf t) agerhejre, Bromus arven-
sisL.(jf.-svingel 2). JJMortens.GF.8. Rostr.

Flora.1.36. LandmB.111.162. 2) (dial.) d.s.s.

I. Kæmpe 5.i. JTusch.173. MentzO.Bill.97.
40 -baand, en. en kæmpes (I.2, 2) haand ell.

(især) usædvanlig stor og stærk haand. Moth.
K31. *Den spæde Jomfru-Arm har lagt
den Helt i Baand, | Som aldrig bunden
blev af nogen Kæmpe-Haand. JFriis.52.
see denne kraftfulde Olding med en Kiæm-
pehaand tage fat i een af de Hovedgrene,
som jeg med begge mine Hænder neppe
kunde omspænde. Rahb.Fort.1.464. Oehl.

HK.55. Grundtv.SS.L290. Det blæste op
50 derude. Træerne om Husene og ved Veje-

nes Rande blev ruskede af en Kæmpe-
haand. Schand.VV. 197. -bamp, en. ^
kinesisk kæmpehamp. Cannabis sativa L.
var. gigantea (jf. Hamp 1). IIavebrL.^121.
L -hejre, en. \. den største af alle hejrer,

Ardea goliath. Brehm.FL.542. SaUXI.159.
IL -hejre, en. ^ (nu næppe br.) d. s. s.

-svingel 1. Viborg. PI. (1793). 28. Funke.
(1801).II.530. VSO. -hjort, en. (zool.) den

60 uddøde (særlig fra visse tørvemoser kendte)
Cervus giganteus ell. euryceros. Frem.DlS.
359. Boas.Zool.*646. -hval, en. hval af
usædvanlig størrelse; spec. (zool.) d. s. s. Blaa-
hval. *Silden finder et Skiær, hvor der er
Sikkerhed

|
For den uhyre KæmpehvaL

Oehl.XX.217. Hauch.SD.II.128. ZoolDan.I.

XI. Rentrykt M/10 1929 71
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272. BøvP.I.161. I. -her|, en. (jf. -begra-
velse, -dysse, -grav 1 samt I. Høj 1,8 o^ Hel-
tehøj j høj (især uden stensætning), der rum-
mer en begravelsesplads fra oldtiden; gravhøj;
ogs. undertiden om høj, hvori en kæmpe (2)

mentes at bo ell. ligge begravet (jf. I. Jætte-
høj;. Moth.K31. OehlT.200. *Fuglen synger
høit i Sky

|
Over Kæmpehøie. Ing.BSE.

11.213. YEsm.FD. De fleste af de runde
kæmpehøje (i Holbæk amt) stammer fra

broncealderen.^7CZaws.ir.i7. Nær Sundets
graabrune Skrænt ligger en gammel Kæm-
pehøj . . endnu staar den tomme Stensæt-
ning med den tunge Overligger, som det
har været Menneskene for vanskeligt at

Tokke. NSvends.H.115. II. -hej, adj. (jf.

II. jættehøj; 1. br.) høj som en kæmpe; meget
høj. Langebek. Lex. Kléa. *Den kiæmpe-
høie Saul mod ham (d: Goliat) en Dværg
kun er. NordBrun.Jon.87. et Billede, der
hidtil havde staaet i Baggrunden (i hans
bevidsthed), traadte kæmpehøjt frem: Pau-
line. Goldschm.V. 224. 5Mos. 2.21 (Buhl).
-isfag^l, en. \ d. s. s. -fisker. Brehm.DL.^
113.160. -kaal, en. ^ form af kokaal
med 1-2 meter høj stængel; trækaal. *Han
(o: nissen) kom til Stormogulen

|
Og der,

hvor Kæmpekaalen gror,
|
Men mellem

alle Kæmper
|
Ham tyktes ingen stor.

Gerson.50D.45. SaUXI V.281. -kanin,
en. (jf. u. I. Kæmpe 4; fagl.) kanin af
usædvanlig størrelse; især om en race, der
opdrættedes i Belgien (belgisk kæmpekanin).
Landbo. IIL 43. Brehm. DL.^ IIIL 123.
-karl, en. (dagl.) meget høj ell. (stor og)
stærk person; ogs. om dyr ell. ting af usæd-
vanlig størrelse. Moth.KSl. de gamle Kæm-
pe-Karle, der knusde Rom. Grundtv.Udv.
V.413. Søluften . . vilde bringe ham til-

bage som en KæmpeksLrl. EmmaKraft.En
ækelDreng.(1904).18. gedden, vi fangede,
var en kæmpekarl paa 18 É \ -knap,
en. (især dial.) forstenet søpindsvin; jætte-,

vætteknap. Aftenlæsning.1870.11.54. Feilb.

DanmFauna.XXVII.il. -kraft, en. dels

(nu især i flt.) om vældig fysisk, legemlig

kraft: (Kalk.in.296a^^).'*Ti\ tunge trættet
Arm kom Kiæmpekraft paa nye. CFrim.
Foet.26. Drachm.STL.144. Med Kæmpe-
vækst forbandt han Kæmpekræfter. JO^r.
SD. III. 82. dels (GJ) om vældig aandelig
kraft: *Folk i Nord . . | Mærker Aandens
Kæmpekræfter,

| Rimer Dag og Døn med
I>2i2iå.Grundtv.PS.Y1.560. jeg har Kjæmpe-
kraft til at erobre . . Alt. Goldschm.Hjl.ilI.
110. CP -kraftig, adj. (jf. -kraft; nu sj.).

•Hæv dig over Prosamuren
| Til en kæm-

pekraftig Aand. Heib.Poet. VIII.166. PalM.
Poes.II.S14. en haardt saaret Mand, hvis
kæmpekraftige Overkrop viser sig nøgen
over Sengetæppet. JLange.1.242. -kTin-
de, en. kvindelig kæmpe (3) ; usædvanlig stor

og kraftig kvinde; kvinde af kæmpevækst.
EBrand.Brud.16. en Kæmpekvinde, der
midlertidig havde taget Bopæl i en ledig
Stuebutik (d: for at fremvises). CMøll.PF.

467. SaVXV.123. -kæn«parn, en. (zool.)

Macropus giganteus. Brehm.Patted.375. SaU
XV.125. GJ -land, et. (1. br.) land, hvis
beboere er kæmper (2-3). 5Mo8.2.20. vAph.
(1764). Oehl.NG.20(om Jotunheim).
kænipelifi:, adj. ['kæm6ali] adv. -t ell.

d. s. ell. -en (Grundtv. PS. 1. 294). (af I.

Kæmpe; især hos Grundtv. og elever) som
passer sig for ell. minder om en kæmpe (1);

10 heroisk (jf. heltelig^; ogs., til I. Kæmpe 2:
kæmpemæssig; kolossal. Moth.K32.
Langebek.Lex.K14c. *Du taler kæmpelig.
Grundtv.PS.II.89. *han stred

|
Saa kæm-

Selig, saa længe. 8mst.201. Længe holdt
e Heden ud med kæmpelig Taalmodig-

hed. Barfod. F.^L (1867).87. ( Grundtvigs)
kæmpelige Dagværk i Folkets Tjæneste
har båret . . rige Yiugter. KorsogStjærne.
1901.15.

20 cp Kæmpe-liT, et. (>/. Helteliv;. Op-
trin af Nordens Kæmpeliv. Grundtv. (bog-
titel.1811). Kæmpelivet tog Opholdssted
i Lejre. Goldschm. VI. 460. VVed. G. 54.
-lyst, en. (til II. kæmpe 1; sj.) kamplyst.
•Valdemar gløder af Kæmpelyst I Paa
skumhvid Ganger ved Axels Side. Ing.
ySt.121. CP -mod, et. (j/. Heltemod;
nu sj.). lad mig ikke opkaste øyne for
høyt, og tag kæmpe-mod (1871: Kæm-

30 pernes Lyst; altid fra din tiener. Sir.23.6
(Chr.VI). *Hand traadde paa sin Piin-
sels Vey

|
Med Kæmpe-Mod og LængseL

Brors.84. Sander.0deum.612. -mnsling,
en. (zool.) den største af alle muslinger,
Tridacna (gigas). Cuvier.Dyrhist.II.68. Liit-

ken.Dyr.567. -myre, en. (zool.) om For-
mica herculeana (}'/'. Herkulesmyre; og ligni-

perda. Boas.Forstzool.474. Spdrck.ND.584.
-mæssig;, adj. (jf. kæmpelig). 1) (7iu sj.)

4p til I. Kæmpe 1: som hører til, ligner ell.

passer for en kæmpe (I.2). Leth.(1800). VSO.
Da gik jærnklædte Mænd i godt Graavejr
og slog hinanden ihjel paa en ædel og
kæmpemæssig Maade. ThøgLars.Kvæmen.
(1915).48. 2) til LKæmpe 2-3: vældig (stor);

kolossal. vAph.(1759). især er det farligt at
røre ved Grundlovene, hvorpaa Statens
kiempemæssige Legeme er hygget.Schytte.
IR.V.ll. Hans høie, kæmpemæssige Figur

50 var endnu ligesaa stærk og haardfør som
tidligere. iroTs^.JJJ.7i. den kæmpemæs-
sig voksende Yerdensby. Schand.0.II.212.
^Kæmpemæssigt er Kødgildet,

| og kradse
forædt Mands Drømme. JVJens. Di.^128.
-okse, en. spec. (zool.) om urokse, Bos pri-

migenius. Sal.XlII.833. -old, en ell. et

(Ing.BSE. 1. 52). (jf. Helte -old, -alder;
poet.). *Kæmpeolden maatte svinde,

|
Men

paa Norrigs Fjældetinde | Stander end
60 dens Bavtasten. Grundtv.PS.I.105. Schand.

UD.49. -plads, en. (til II. kæmpe 1 ; nu
næppe br.) kampplads. Udi Grækenland
figtedes paa de Olympiske og andre aar-

lige Kiempe-Pladse. Holb.Ep.lI.38. vAph.
(1764). VSO.

1. CO Kæmper, en. ['kæmJar] ((f) Kæm-
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pere. lSam.l7.23(Chr.VI)). flt. -e. (ænyd.

kempere, jf. glda. kiemperblod ; til II. kæm-
pe, jf. mnt. kemper, hty. kåmpfer) 1) til II.

kæmpe 1. l.i) (l.br.) (i. s. 8. 1. Kæmpe l.i

(jf.Dyre-j Nævekæmper^, da kom den
Kæmper (Chr.VI: kæmpere; Buhl: Ene-
kæmperen^, hvis Navn var Goliath. iSam.
17.23. Moth.K32. den ene var en Fægter,
den anden en Kiæmper, den tredie en
Løbere. Rørn.Moral.11.13. Munken lagde
sin Haand paa hans Pande, velsignede og
indviede ham til en Kæmper for Fædrene-
\2iRået.Hauch.I.238. Schand.UD.37. 1.2) (7iu

næppe br.) d. s. s. I. Kæmpe 1.2. Med saa-

dan en vældig Kiæmper holdt Frode
Tveksimp. Suhm.Hist.I.MQ. jeg (er) hans
Kiemper — Hans troe Kiemper er jeg.

Ew.(l9lå).I.29L *Til Valhal rider . .
|
Den

raske Kæmper,
|
Hvis Mandemod

|
Ei

Skrækken dæmper
|
Blandt Liig og Blod.

Oehl.L.1.14. *Kæmperen Stærkodder.smsf.
II.5. for tusind Aar siden havde maaskee
netop her en Kjæmper skyllet sit Skjold
og sin Harnisk i Fuursøens Vsind.Sihb.

11.173. PM.øll.1.156. *Antiphos stod som
Kæmper paa K.2ivm. Wilst.Il.XI.v.lOé. jf.
PalM.V1.172. 2) overf. anv. af bet. l.i ell.

til II. kæmpe 2: person, der kæmper mod
hindringer, vanskeligheder ell. (især) for en

sag, interesse ^J/". Forkæmper 2). en Fri-

hedens uforfaérdet K.2QmpQv. Blich.(1920).

XK.103. *Du største Kæmper, styrk Du
mig,

I

Naar Sjælefjenden nærmer sig.Ing.

ItSE.VII.63. et uerfarent Menneske slut-

ter . . saaledes: den Fare, mod hvilken
Mange kæmpe, den maa vist være stor,

siden der er saa mange Kæmpere. Kierk.

VIIL403. den store Digter og Kæmper
{o: Milton). Brandes.Volt.I.207. denne Nord-
slesviger (blev) en Kæmper for Nordsles-
vig. EHenrichs.MF.L60. „Kæmp for alt

hvad du har kært," skrev han dog en-
gang, — nogen Kæmper blev han aldrig
ise\v\SvLa.FK.93.

II. Kæmper, en. se Kæmfer.
III. Kæmper, pi se I. Kæmpe 5.

Kæmper-, i ssgr. 1) af I. Kæmper
||

(vist kan hos Oehl.) til I. Kæmper 1.2, fx.

Kæmper-arm (Oehl.P.342), -haand (sa.BQ.
196), -leg (smst.189).

\\ O/.I.Kæmper 2; sj.:)

Hans (o: Erik Henrichsens) store, stærke
Hoved sad paa et spinkelt Legem, alt for

«pædt for en Kæmper-Aand som hans.
VilhAnd.FM.232. 2) af II. Kæmper, se u.

Kæmfer. -inde, en. (jf. Kæmpinde;
8j.) kvindelig kæmper (I). Dead Aandelige
Kiemperinde. EHelt. Aandelig Have-Dis-
€0iirs.(1725).91.

Kæmipe-rokke, en. Jf djævlerokke,

Ceratoptera. Sal.KV.112. -salamander,
en. (zool.) den største af alle nulevende hale-

padder, Megalobatrachus maximus. Brehm.
Krybd.206. SaUXV.122. -sang, en. (jf.
Heltesang; 1. br.) sang, der synges af ell.

handler om kæmper (i.2); spec. om kæmpe-
mse. Sort.HS.B2v. *Der klang til Danmark

en Kæmpesang |
Om Burmand og Holger

Danske.Jn5'.i25jB;.7/.^05.*Den unge Skjold-
mø (blæste i sit horn)

\ Hiin vilde Nordens
Kjæmpesang,

|
Naar Sværdene ret bide.

Winth.VL139. -sild, en. ^ om store tro-

piske ferskvandsfisk af den med sildene be-

slægtede familie Osteoglossidæ.Brehm.Krybd.
354. Sal.'XVIII.663. -skikkelse, en.
høj og kraftig skikkelse. Højt fremragede

10 hans Kæmpeskikkelse over alle hans Kri-
gere. Blich.(1920).XV. 74. Ing.EM.I.183.
en Kjæmpeskikkelse var han, med høi
Pande, kroget Næse og et mægtigt, blondt
Fuldskjæg. Baud. GK. 6. -skildpadde,
en. f^,//". Elefantskildpadde; zool.) betegnelse

for de største kendte landskildpadder, hørende
til slægten Testudo. Paa den hvide Strand-
bred soler Kæmpeskildpaden sig.Kaalund.
MB.I.157. Brehm.Krybd.l5. SaVXV.122.

20 -skridt, et. stort, vældigt skridt. 1) i egl,

bet. den store Postmester (gik) med Kæm-
peskridt op til Contoiret. 7n^.i^.I.77. sa.

P.326. e. br. || billedl., m. overgang til bet. 2.

*Ei var det usel Guldtørst, der udvalgte
|

Den Bane, den med Kiæmpeskridt du gik.

Bahb.PoetF.II.117. Oehlenschlågers Kæm-
pe-Skridt op ad Parnasset. Grundtv.Udv.
111.611. 2) overf., om fremskridt ell. led i

en udvikling. *Giør Alting fladt og flaut

30 . .
I
Saa har I virket som en sielden Helt,

|

Og Tiden har ved jer giort Kæmpeskridt.
Oehl.XL302. Ungersvenden blev . . der-
oppe, til Ilden havde taget fat i Taarnet .

.

men saasnart det Kæmpe-Skridt til Seieren
var gjort, lod han sig falde. Grundtv.Saxo.
III.299. han gjorde Kjæmpeskridt i al

den Lærdom og Viden, som Hørere . .

mægtede at bibringe ham. Winth.IX.275.
Kierk.XIII.309. -slan^^e, en.fjf.Kvæler-

40 slange; zool.) navn paa slanger af familien
Boidæ (omfattende boa- og pyton-gruppen).
Cuvier. Dyrhist. 1. 327. Brehm. Krybd. 102.
SaUXV.73. -snegl, en. 07- 1- Kæmpe 4
slutn. ; zool.) forgællesneglen Strombus gigas.

Lutken.Dyr.554. -sten, en. (nu sj.) meget
stor sten; ogs. om sten i en stendysse, ell. sten,

der if. folketroen er kastet af en kæmpe (2).

*Paa Graven (o: Jesu grav) laa en 'K.ddmpe-

sten(Grundtv.SS. V.526 : Kampestenj. Salm
50 Hj.234.2. kempe-stene . . kaldes overmåde

store kampestene. Moth.K31. Thiele.II.36.

Nogle gamle Kæmpestene laae hist og her
i Skoven. Søtoft. Sommerfugle. (1821). 32.

Ploug.1.340. -stor, adj. (jf. jættestorj egl.

om person, skikkelse : stor som en kæmpe (2, 3).

den høie Grev Albert . . stod kæmpestor
mellem de Fegtenåe. Ing.VS.IL163. en
kæmpestor Korporal. 6roMsc^m.I.5 7. || i al

alm.om dyr, ting ell. forhold: vældig stor;

60 kæmpemæssig; kolossal. *hvad er Aarsag i

saa kiæmpestor en Sjnerte? Ew.(1914).II.
278. *Den kæmpestore Steen man lang-
somt ruller

I
Hen over Kulen. PalM.VII.9.

Jeg skrev Versene ned med kæmpestore
Bogstsiver. Schand.F.449. Rollen er kæm-
pestor. BerlTid.^yiol904.Aft.2.sp.2. Der

71'
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fandtes 3 Arter kæmpestore . . Duer. iVa-

turensV. 1918. 386. -stormfngl, en. %
Macronecies gigantens. Brehm.l)L.II.345.
CP -»tyrke, en. (if. -stærk;. Moth.KSl.
*Det Livets Ord, den Guddoms Kraft

|

Har saadan Kiempe-Styrke haft. Brors.S6.
*Jetten stolt |

Af medfødt Kæmpestyrke.
Oehl.ND.157. Eyvind, der enddog han
dengang var 78 Aar gammel, ikke des-
mindre endnu besad Kæmpestyrke.HawcA.
V.71. D&H. -stærk , adj. (jf. -styrke/
Fflug.DF.1194. Oehl.ND.32. »Om kjæmpe-
stærke Mænd,

| Om høien Berner Rise.
Winth.X.164. Om Natten rasede en Storm
med lange kæmpestærke Stød. HCAnd.
XII.225. Schand.O.I.163. || m.h.t.aandelig
styrke. *Søde Jesus, Davids Rodl | Kæm-
Eestærk og Barnegod. Grundtv.SS.1.366.
vor dybt bevæget Kierkegaards Liv nu

var, derom foreligger det kraftigste Vid-
nesbyrd i den nu følgende kæmpestærke
Frembringen.Brandes.II.293. Jernkansle-
ren, „den kæmpestærke" Bismarck. ^eW
Tid.'^hol906.Aft.l.sp.l. -størrelse, en.

(jf. -stor). Stæderne vare faste, Indbyg-
gerne mangfoldige og af Kiempe Størrelse.
Holb. JH.1. 143. Biehl.DQ. I V. 39. Leth.

(1800). MO. D&H. -steTbold, en. 2(

bugsvampen Bovista gigantea (Fers.) (jf.
-bovist;. Fedders.S.1.206. Bostr.Flora.il.''

(1925).304. -svingel, en. ^ 1) Festuca
gigantea (L.) Villars. (jf.Il.-helre). Horne-
mann.OF.^87. Rostr.Flora.I.3o. 2) d.s.s.

-græs 1. Møim.in.82. -tid, en. 1) (nu
næppe br.) om tid, da der levede kæmper
(1.2 og 2). VSO. MO. D&H. 2) (til IL
kæmpe; sj.) kamptid; jf. Ksimptid slutn.:

Det sidste Fjerdingaar har især været
mig en haard Kæmpetid.Cit.l821.(Grundtv.
B.II.32). -vis, en. (poet. ell. foræld.) især i

/br6. paa kæmpevis, som en kæmpe (1.2).

Moth.K31. *Den Most kan Thor udtømme
|

Ret paa sin Kæmpeviis. Oehl.ND.84. *Der
stod han (o: en soldat) skulderbred og
stiv,

I
Paa gammel Kiæmpeviis.Høedt.Lyr.

201. -vise, en.{ænyd.d.8.;jf.-ssLng) egl.:

vise (især: folkevise), der handler om kæmper
(1.2 ell. 2); nu især brugt (æstet.) i flt.som
gruppe-betegnelse for folkeviser med mufisk-
heroisk indhold (åe egl. kæmpeviser. DgF.
II. r. CSFet.Litt.I.147); ogs. (nu 1. br.) om
folkevise (2) i al alm. den sterke Dietrik
af Bern, som siunges om i vore Kiempe-
Viiser. Holb.DH. 1. 20. Bagges.D V. IX. 4 7.

Denne Kæmpevise om Thor fra Havs-
gaard og Tosse-Greven. Grundtv.BrS.174.
vor Folkepoesie bestaaer . . i Romancer,
hvorfor ogsaa det gangbare Udtryk „Kæm-
peviser**, hvormed vi sædvanlig betegne
den, ikke er -passende. Heib. Fros. IV. 177.
Winth.VIII.82. MO. CSFet.Litt.1.128. jf
BiblDan.IV.195/f. -voksen, adj. (nu sj.)

1) stor som en kæmpe (2, 3). VSO. *Lang
er den Herre af Lemmer,

| kæmpevoksen
og hreå.Drachm.UD.91. sa.FT.126. 2) som
har vokset sig meget stærk. Kæmpevoxne

Nationer. 750. -vækst, en. kæmpemæssig
vækst ell. størrelse. Han var af Kæmpe-
væxt. i/O. Med Kæmpevækst forbandt
han Kæmpekræfter. J0^r./SZ>.i77.8^.

|| spec.

(med.) om abnorm vækst af hele legemet elL

en enkelt legemsdel, ell. (gart., bot.) om ab-
normt stærk celleformering hos planter. Fa-
num.418. HavebrL.U1.139. -værk, et.

egl. (poet.) en kæmpes (1.2) værk (bedrift

^

io gerning); nu især: storslaaet værk, bedrift
ell. vældigt, kæmpemæssigt værk (foretagende,
arbejde).Moth.K31. denWestphalske Fred,
. . udgjør et i Diplomatien sandt Kæmpe-
værk. Baden. VA.172. *Du har . . paataget
dig

I
Det Kæmpeværk at vaage over Lan-

det. Oehl.A.301. *(vi) lytted til Sagn om
Vaabengny, ( Kæmpeværker og Heltery.
Grundtv.FS.V1.81. et Kæmpeværk, som
Du vilde udføre, og som skulde være Dit

20 Livs Gierning. Kierk.X.220. Selv et Kæm-
peværk som Viborg Domkirke var Kampe-
sten helt igennem. GSchiitte.FL.69. jf:
*Halleluja for Lysets Drotl Hans Kæmpe-
Værk er stort:

|
Han giæsted Dødning-

Kongens Slot,
I
Og sprængde Helveds

Port! Grundtv.SS.1.484. -egle, en. (zool.)

navn paa forsk, uddøde krybdyr af kæmpe-
mæssig størrelse, som udgør ordenen Dino-
sauria. Uss.AlmGeol.93. Han lignede ved

30 sin uhyre Korpus og det lille bitte Hoved
med den flade Isse en af Juratidens Kæm-
peøgler. FrFoulsen. MD. 30. billedl.: disse
flyvende Kæmpeøgler (o: zeppelinere).Rørd.
HS.120.
Ksempfer, en. se Kæmfer.
Kæmp -Inde 9 en. [kæmb'ena] (jf.

Kæmperinde; nu sj.) kvindelig kæmpe; især:

jættekvinde; kæmpekvinde. Engang befalede
hun mig at sende en Udfordring til den

40 navnkundige Kiempinde af Sevillien, kal-

det Gir&låsi. Biehl. DQ. III. 110. smst.233.
Han ser for sig Raden af de fuldbarmede
Kæmpindegestalter (paa en sanger-

indetribune). Esm. Livet er— .' (1904). 8. jf.
SaUXV.12q.
Kæmrér, en. se Kæmner.
Kæm-nld, en. se Kæmmeuld.
Kæng^um, en. [kæii'gu-ru, ogs. ls.ær[~

gu 'ru-, 'kæiiguiru] (f Kanguru. Cuvier.Dyr-
so histJ.131. VSO. Schouw&Eschricht.DF. 10.
— sj. Kangaro. se ndf. u. Kænguruvin), best.

/.-en [-ru'an] flt.-er [-ru- ar] (cw^.kangaroo,
ty. kånguruh osv.; navnet skyldes verdens-

omsejleren Cook, der 1770 opdagede dyret i

Ny Syd V^^ales og kaldte det med de indfødtes
betegnelse for „firføddet dyr"; især zool.) au-
stralsk pungdyr af underfamilien Macro-
podinæ ell.Halmaturinæ; ogs.(iflt.) om hele

familien Macropodidæ (pungdyr med meget
60 kraftigt udviklede baglemmer). Liitken.Dyr.^

60. BøvF.IL514. Kænffnrn-bjern,
en. (zool.) kænguruen Dendrolagus (m. stor

klatrefærdighed) ; trækænguru. SaVXV.125.
-mns, en. (zool.) om mus af slægterne Fe-
rognathus og Heteromys. BøvF. III. 265..

-rotte, en. (zool.) \) detrottelignende pung^
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dyr Fotorous ell. Hypsiprymnus tridadylus;
ogs. om hele underfamilien Fotoroinæ. Sal.''

XV.125. 2) gnaver af slægten Dipodomys.
BøvF. 111.265. -vin, en. 2f den i Nyhol-
land voksende plante Cissus antarctica Vent.

af vinrankefamilien. Kangarovin. StNye-
land.Blomstervennen.^(1890).143.
Keense, en. se Kense.
-liaenst, se u. II. Køn 2.2.

li£entre, v. ['kændra] -ede. vhs. -ing.

{fra holl. kenteren (nt. kentern^; sideform
til I. kantre (s. d.;jf. spec. sp.l5^^^); især ^)

i) trans. vAph.(1759). 1.1) (fagl.) vælte,
dreje om paa en anden kant ell. side

(jf. kante 2.i, I. kantre l.ij.
|| (nu næppe br.)

m. h. t. dyr (jf. Kæntregie). Naar (skild-

padderne) ere paa Sandet, gaae (folk) hen
til dem, vælte dem om paa Ryggen . .

hvilket hedder at kæntre Skildpadde. vAp/i.
Nath.VIL272.

\\
(tøm., jf. kante sp. 8''«.)

m. h. t. træstamme, tømmer. Man hugger
(o: ved tilhugning af træ) vertikalt, kæn-
trer om, naar den første Flade er færdig,
og fortsætter med Fladerne ca, cd og db.
Wagn.Tekn.467.

|| ^ m. h. t. anker. Stokken
(o: paa et anker) tjener til at kæntre An-
keret i Grunden, da det almindelig falder
med begge Armene plat paa Grunden.
Barhoe.MarO.lS. 1.2) ^ m. h. t. fartøj:
krænge, vælte over paa siden. Isen
kunde ikke bære Jollerne paa Kølen, de
maatte kæntres om paa Siden og hales
frem paa Slæbelisterne. jDracAm. 77.455.
II
især; vælte saa langt over paa siden,

at fartøjet drejer rundt ell.gaar un-
der (jf. I. kantre \.2). Her blev vor Baad
entret, kæntret og taget. Bergs.KK.ll. *vil

da ej Poseidon
|
yde dem Hjælp og kæntre

Snækken—? Gjel.KM.157. TeknMarO. en
bred, klodset Kajaktype, som kun kunde
bruges i godt Vejr, da den ikke kunde
kæntres som Grønlændernes. KnudRasm.
QS.405.

II
hilledl. *Han tyktes, det var i en

Malstrøm han laa —
|
den kæntred ham

brat owQvenåe. Drachm.VS.133. *Dér laa
en Egestamme, | som Stormen havde kæn-
tret. ThBarfod.JB.51.

2) intr. vAph.(1759). 2.1) (fagl.) vælte
om paa siden (jf. I. kantre 2.ij. Paa stej-

lere Tage have Åasene Tilbøjelighed til at
kæntre ; dette forhindres ved Træklamper.
Gnudtzm.Husb.159. Da Gitterdragerne (til

bjælkeværk) kun have ringe Stabilitet mod
Kæntring eller Vridning til Siden, maa
man sørge for at afstive dem. smst.143.
(han) saae sine Duer tumle omkring og
kæntre paa Vingerne. Baud.AB.12. *Med
kivagtig Piben

| Viben
|
kæntrer om

paa Yinsen. JVJens.Aa.l5. 2.2) om fartøj:
vælte, dreje rundt, kuldsejle som følge

af for stærkt vindtryk, forskydning af vægt
o^n. (jf. I. kantre 2.2). vAph.(1759). Baa-
den kæntrede og de styrtede Alle ud i

den hvirvlende Strøm. Ing.EF.Xni.l59.
Sluppen var kæntret i en Byge. Scheller.

MarO. (kutteren) kæntrede fuldstændig

og kom til at ligge med Kølen i Vejret.
BT.^Inl923.8.8p.3. billedl: Det sandsynlig-
ste vilde være, at Jorden forhen havde
drejet sig om en anden Akse, end den nu-
værende . . Men man søger forgæves efter
den Kraft, der kan have bevirket en saa-
dan Kæntring af Kloden. ThøgLars. Stjerner
og Tid. (1914). 105. \\ kæntre over, ^
lægge sig helt over paa den ene side; krænae

10 over (og synke ell. vælte). Paa engang lettede
(den svære mand) sig op fra sit Sæde, saaat
den ranke Jolle næsten kæntrede over.
Drachm.FV.48. Bardenfl.Søm.1.114. ligge
helt kæntret over til Styrbord. Scheller.

MarO. 2.3) ^ om vind ell. især strøm (jf.
Strømkæntringj; vende om, slaa om til

en retning, der er lige modsat den tidligere

(jf. I. kantre 2.s). Om et lille Kvarter kæn-
trede Strømmen, og før kunde det ikke

20 nytte (at sejle). Drachm.KK.83. Skibet vil

. . sandsynligvis hver Gang, Strømmen
kæntrer, og navnlig, hvis Vinden kun er
flov, drive hen over Ankeret med hele
Kædebugten. Bardenfl.S0m.il. 76. Scheller.

MarO.
II CP billedl. Roed var Bærer af den

ældre Tradition i vor Malerskole. Ingen
fik mere end han at føle, hvorledes Strøm-
men kæntrede. JLange.I.188. Hørup. III.
259. Tanken om Landsforbud har lidt et

30 Nederlag. Hidtil havde Vinden baaret med
. . Nu er Vinden kæntret. J^'^ensM.'Vioi956.
3.sp.l.

k«entre-fri, adj. ^ om fartøj : som ikke

kan kæntre (2.2). NatTid.^^lzl907.M.Till.(Sø-
farts-Tid.)l.sp.4. -gie, en. (jf. u. kæntre
1.1; nu næppe br.) gie, brugt til at vælte

hval, der skal flenses, om paa siden. CFont.
HR.23.

I. Kæp, en. [kæ&] flt. -pe ell. (dial.) -per
40 (Thorsen.72. Feilb. Kort. 159). {glda. kæp

(lMos.32.10(GldaBib.). FLaale.nr.488.508),
SV. kåpp, no. kjepp, oldn. keppr, osax. kip,

oeng. Kipp ; vistnok laant fra romansk, jf.

fr. cep, vinstok, sp. cepa, træstamme, vinstok,

mlat. cepus, ceppa, ceppus, cippus, lat. cip-

pus; besl. m. X. kippe)
1) afskaaret ell. afhugget stykke af

en gren ell. tyndere stamme, hvis (side)-
grene, kviste er fjernede; især om stykke,

50 der har en saadan form, længde og tykkelse^

at det kan anvendes i forskellige øjemed.

1.1) i al alm. Jakob tog sig Kjeppe af grønt
Poppeltræ og Hassel og Kastanie, og ud-
skavede hvide Streger paa dem, saa det
Hvide blev bart, som var paa Kjeppene.
lMos.30.37. Ofte seer man, at den, som
skiærer eller brækker en Kiep over, der-
efter spytter paa Stykkerne. Thiele.II1.71,
1.2) om saadant grenstykke, brugt til at

60 slaa, prygle med, drive dyr frem med olgn.

(jf. /æ.B'rod-, Hyrdekæp j.* Foder og Kjep
og Byrder ere for et Asen, Brød og Tugt
og Arbeide for en Tjener. Sir.33.28. Da
Almuen kom løberide, drev han (o: Dio-
genes) dem bort med sin Kiep. Holb.Fhilos.
II.3. hånd (vilde) ikke drage Kaarde imod
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i

hannem, men ville lade hannem braf af-

rygle med enKiieip.Slange.ChrIV.170.*ån
\

st træt, min Fader, som i Nat gik Fod
for Fod,

I
Og stanged dem (o: okserne) med

Kieppens Odd. OehlHY.157. lægger I ikke
strax af Veien, saa skal jeg see at hjelpe
jer, med Kieppen paa Nakken. Orundtv.
Snorre.1.207. *Er du vokset fra Kjeppen
og Riset nu?Ing.RSE.VL30. Halleby.240.
htlledl: Vee Assur, min Vredes Riis I min
Harme er Kjeppen i hans Haand. E8.10.5.

kæppen har to ender, se Ende sp. 567'®.

styr hest med bidsel og kone med
kæp, se Kone 3.2. han er vokset fra ri-

set til kæppen, (nu næppe br.) han er

kommet fra noget ondt til noget værre, fra
asken i ilden. Moth.K94. VSO. MO. 1 .3) (I br.)

om saadant grenstykke, brugt af børn til

at ride paa (jf. Kæphest 1). *En mere
Viis der nævnes neppe, | End Socrates,
han reed paa Kieppe,

|
Og dog ei fra sin

Viisdom reed.Tress.70. *Een reed paa Kiep
i Trav, en anden i Gdilo^. Bagges.NK.146.
Der finder du mine Bøger fra jeg red paa
Kæp, til jeg fik graae Haarl Ing.LB.Il.74.
1.4) i faste forb. (se ogs. u. bet. 1.2j. || bide
i kæppen med en, se bide sp.62S^^^-

\\

hvid kæp, skyde ell. kaste en hvid
kæp efter, se u. II. hvid 3. || stikke en
kæp i hjulet olgn. (jf. ogs. bet. 4c), billedl.:

lægge hindringer i vejen for, søge at standse
en udvikling olgn. (vi troede) at Skolesagen
skulde være løst før Jul. — Men der kom
som sædvanlig en Kæp i Hjulet — og det
var Slesvig-Holstenerne, der stak den i.

VorTJngdom.1926.S27.
\\

(dial.) i udtr. for
lodkastning v. hj. af kæp(pe); spec. om lod-

kastning blandt taterne angaaende mændenes
og kvindernes fordeling i „ægteskab"; ogs. om
en anden form for indgaaelse af „ægteskab"
blandt taterne, bestaaende i, at manden ka-
ster sin kæp til den attraaede kvinde, der ved
at tage kæppen op indvilger i forbindelsen;
i forb. som kaste kæp(pe), kaste sin
kæp til en, kaste kæp med en, bytte
kæppe. Ved Vejen sees et Mandfolk og
et Kvindfolk ilav med at bytte Kjæppe.
„Kaste Kjæppe" hedder det egentlig . .

„De gifte sig da, disse to Kjeltringfolk?"
Ja, paa en Maade: de trolove sig.Blich.
IV.519. saadan en Kjeltring kaster Kjep
med den Første denBeåste.sa.(1920).XIV.
203. smst.XXI.224. DanmarksFolkeminder.
IV.(1909).26. SaUXIIL668. Feilb.

2) om stok, stav (i sin simpleste form en
kæp (1)), brugt til at støtte sig ved ell.

som værdighedstegn; nu i rigsspr. næsten
kun (dagl., spøg.) om spadserestok. Mose
opløftede sin haand, og slog klippen med
sin kiep (1871: St&y). 4Mos.20.11(Chr.VI).
6 Marskalker med deres Kieppe udi Hæn-
derne. Bolb.DE.III.45. At gaae ved Kiep.
Eøysg.S.113. Wess.168. *Træk Vogn af Hus,
tag Kæp ved Krog I

|
Følg med, følg med

Eaa Foraarstog. J VJens.C.86. Hun var lidt
alt og gik med Kæp. AarbSorø.1928.82.

OrdbS.(sjæll.; om spadserestok). Aronskæp,
se II. Aron 1. || om tiggerstav, naar en af

de mange, som den Gang maatte gaa med
„Posen og Kæppen" (Tiggerne), kom,
skulde den, der var fra Sognet, have et
Stykke Flæsk til et Stykke Brød, den
Udensogns maatte derimod nøjes med Ost.

Folkedragter.18. Feilb. \\ billedl. Min alder-

doms kep (o: trøst). Moth.K93. •Dødninger
10 fra Hjerte-Grav, | Reist ved Troens Kiep
og Stav,

I

Fjedres brat paa Tunger røde,
\

Flyve Herren glad imøde. Grundtv.SS.I.
305. Du (o: Job) der i Din Velmagts Dage
var den Undertryktes Sværd, og Oldingens
Kjæp og den Nedbøiedes Sta.Y.Kierk.111.
231.

II
talem. (nu næppe br.): støtte sig

paa en brodden kæp, have en daarlig,

upaalidelig støtte. Moth.K94. VSO.
3) (fagl.) om kæp (1) ell. stok i forsk.

20 specielle anv., som (del af) redskab olgn.,

fx. om baandkæp (Halleby.39), plovkæp,
-stav (Thiele.IlI.65), tækkekæp (Moth.
K93), vognkæp (Sort. (SamlDanskeVers.'^

11.115). D&E.), om bom-, forbindkæp
olgn. paa en væv (Moth.K93. OrdbS.).

4) i talem. (det gaar) som kæp i hjul
ell. som (en) kæp i et hjul (sjældnere:
som kæppe i et hjul (VSO.), som ti kæppe
i et hjul (Krist.0rdspr.nr.4212. Feilb.), som

30 kæppen i et hjul (Graah.PT.I.17), som
kæp i hjulet (Drachm.M.147)), vel egl.:

(det gaar) saU hurtigt, som hjulegerne løber

rundt; (det gaar) i stor fart, meget hurtigt.

nu skal det gaa som Kjæb i Hiul (med
bygningen af husene). Cit.l761.(JySaml.4R.
111.111). naar Methoden først har naaet
vor Tid, saa gaaer det som Kjæp i Hjul.
Kierk.VII.123. Det (o: at lære at filere)

gaar jo som Kæp i et Hjul . . Ja, Ung-
40 dommen har adrætte Fingre. Bang.L.226.

Feilb.
li oftest om meget hurtig tale (jf.

II. kæppe 2, kæphøj j. Naar de tale, da slaae
de sig ved hver andet Ord paa Munden,
saa den gaar som en Kiep i et Hiul.P^w^.
DP.821. den Mund løber paa hende, som
en Kjep i et Hjul. PAEeib.Sk.I11.153. nu
gik alt efter det første udtalte Ord (af
prædikeneri) som Kæp i li\u.l. RUss.U.6 7.

Goldschm.Ill.123. livlige Fynboer . . hvis
50 Tale løb som Kæp i Biul. Pont.DD.200.

jf: saa sad de her i fersk Fjas og To-
baksrøg og snakkede Kæp i Hjul om
Farver, Tribuner og Forlæggere.^er^s/erf/.
A.197. samt: *Jøsses Navn, sikken Keie
han har, | Det gik som en Kjep i en
Skralde. JEelms.NV.76.

II. Kæp, et. [kæb] (haandv.) vbs. til II.

kæppe 1: sjusket, skødesløst udført
arbejde. Det var det rene Kæp. OrdbS.

60 Kæp-, i ssgr. især af I. Kæp 1 (jf.Kæp-
pe- samt Kæpshug/ -hest, en. (smL ty.

steckenpferd, eng. hobbyhorse; jf. I. Kæp
1.3, Hest 1.6) 1) i egl. bet.: kæp, stok (ofte

forsynet med et hestehoved af iræ), brugt

af børn til at „ride" paa (jf. -hingst). Eeib.

Poet.1.329. *den lille Rolling deri
|
Af
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en Green en Kjephest sk\ær I Aaresir.SS.
III.66. Kaalund.249. en lille Engel (har)

sat sig overskrævs paa en Sky, som om
det var hans Kæphest eller Gyngehest.
JLangeJI.340. || ride (paa) kæphest:
saa uskyldig, som da jeg red paa min
første KieiphestBagge8.DVJX.165. *Smaa-
drenge stredes om hans Hjelm,

|
Reed

Kjephest paa hans LsmåseT.Winth.VI.lST.
BC And. VIII. 65. »Grønskolling 1

| Jeg
styred Riget, medens du red Kjephest.
Eecke.KM.75. 2) overf., om hvad man inter-

esserer sig meget for, er meget optaget af
(især: paa en ensidig maade), tillæager

(uforholdsmæssig) stor betydning (og idelig

tater om ell. beskæftiger sig med). *Paa denne
Jord sin Kjephest har enhver. Rein.281.
Sogne-Baandets Løsning . . er (hverken)
en Ubetydelighed eller en af mine sær-
egne Kiep-Heste. Grundtv.B.II.254. *„De
Fagre til den Fagre I" (Ja jeg bér —

|

Citater er min Kæphest).Drachm.DJ.I.116.

II
ride (paa) sin kæphest olgn. En-

hver Menneskelig Rytter rider igiennem
Verden paa sin særegne Kiephest.^a^^es.
L.I.x. „Her (i Danmark) er fortræffeligt

inde . . Men her er slemt ude — Klam-
hed og Mørke." — „Doktoren rider sin

gamle Kæiphest*" EBrand.£rud.l9. Læren
om „Ordet af Herrens egen Mund" blev
den Kæphest, man red paa tidlig og silde.

MPont.DK.39. jf.: naar han (o: en for-
fatter) med tilknebne Øine paa sin Kiep-
hest galloperer forbi Fornuftens og Histo-
riens klare Sandheder. Blich.(1920).III.
61.

II
(nu l.br.:) komme (op) paa, være

(oppe) paa sin kæphest. Her kom jeg
paa een af mine Kjepheste, og (udlod)
mig over Forsk j ellen paa Aandens Guld
og Talentets Ghmmer.Gylb.XIL275. (han)
kunde ikke lade være . . at hentyde til

den Lykke, han selv havde gjort hos det
smukke Kjøn. Lieutenant H. bragte ham
fuldstændig op paa denne Kjæphest. Gold-
schm.VII.262. Naar Du bare kan komme
til at snakke om Ildebrand og Bombarde-
ment, saa er Du paa din Kjeiihest. Holst,

y1.165.
Il

ordspr. (mi 1. br.): En Kjæphest
koster Mér at holde, end to Kjøreheste.
Mau.1686. -hesteri, et. {afl. af -hest 2;
1. br.) det at have en kæphest (2). Den unge
Mand kan have mindre Erfarenhed, men
den gamle kan og have megen Stivhed,
Selvtillid og Kiephesterie. Tode.M.27. en
snæverhed og et kæphesteri, der er langt
værre end den, de examinerende profes-
sorer kan ophjåe. EdvLehm.Præstevalg og
præstedannelse. (1906). 68. -hini^ist, en.
(sj.) d. s. 8. -hest 1. Op, alle Smaabørn,
og rask i Tøjet!

1
.. Kæp-Hingsten venter

paa Hø og Havre. Vejrup.Plovmandssange.
(1922)AS. -hflj, adj. (nu kun dial. -højet.

JRPaulli.Kandest.Dr. Luxd.FS.76. Oehl.
XVI.267. Ing.P0.II.272. Oversk.II.81. Eø-
rup.11.87. BerlTid}yil926.M.17.sp.5. Ordb
S.(Fyn). — sj. -højen. Blækspr. 1904.40. —

8j. (ved tilknytning til Kæbe; jf. kæb(e)-
stærk samt kæfthøj, højkæftet^ kæbhøj.
Leth.(1800).7S). {ænyd.kiep-, kjæp-, kiep-
pehøj (Kalk.V.557), wo. diai. kjepphøg (jf.
no. dial. kjepbyrg, -ør, stolt og trodsig); af
uvis oprindelse; maaske til IL kæppe, jf.no.
kjeppe sig, være udfordrende i sm opførsel;

sml. kæpmundet ndf. samt dial. kæp-nakket
(MDL.268. Feilb.), -næset (Rietz.317

10 (skaansk)), -skægget (OrdbS.(8Jæll.)), høj-
kæppet (Feilb.), alle m. lign. bet. som kæp-
høj; mindre sandsynlig er sammensætning
m. I. Kæp, jf. dog kæpret samt dial. kæppet
(om underofficer, som er tilbøjelig til at staa.

Feilb.); sml. ogs. (vel til Kop 3^ kophøi,
kæphøj (VS0.IILK262(falstersk). OrdbS.
(Sjæll, Falster)) \\ sidste led er vel IL høj

(6.5) ell. (i formen kæp-højet, -højenj et

ord af uvis oprindelse, der ogs. foreligger i

20 kaalhøgen || talespr.) som er meget selv-
tilfreds, selvsikker ell. overmodig i sin

optræden ell. (især) i sin tale; vigtig, stor-

snudet, stor paa det, kry, kaalhøgen
olgn. kep-høi . . kaldes den, som gør sig
noget til, og vil råde over andre. Moth.
K94. jeg holder mig forvisset om, at stolte

og kiephøiede Bønder i Almindelighed
ere at foretrække for forsagte, nedslagne
og trevne Bønåer. Stampe.1.255. hvad der

30 giør Ungdommen saa kæphøi, og saa
bydende, det er en Evne, som vi kal-

der Indbildnings-Kraften. Grundtv.BrS.41.
Drengene . . skulle være nogle uvorne,
kjephøie Unger. HCAnd.VI.7. du bliver
sa kæphøj . . Er det arven, der allerede
er gået dig til hovedet.NMøllH.146. Feilb.

OrdbS.(Sjæll, Fyn m.m.). \\ om optræden,
tale olgn. Bogens kæphøje Dedikation har
vist os, hvilken Mening han nærede om

40 sig selv. Brandes.YIII.453. (skuespiller-

inderne havde anlagt) en egen kæphøj
Impertinence, som om de altid var for-

nærmet.Drachm.F.11.200. denne kæphøje
og unge Latter. OlgaEqgersRosenberg.Pen-
ge.(1905).39. \\ hertil Kæphøj-hed (Kæn-
højet-hed. Oversk.DS.IL42). RSchmidt.MD.
253. min forvandlede Fader, der ved
Frokosten udfoldede en saadan Livsglæde
og Vinflothed, at . . Frantz blev helt tum-

50 melumsk af Kæphøjhed. Nans.JD.160. JV
Jens.Sk.27. -mundet, adj. (vist til II.

kæppe (2), jf. kæp-nakket, -næset ovf. u.

-høj; sj.) rapmundet; næsvis, hun var en
næsvis Tøs . . og det var hans Feil, at

han lod sig rive hen til Vrede af hendes
barnagtige Kjepmundethe å.IstedMøller,

HugoStelling.(1893).196.
L kæppe, v. ['kæba] -ede. {afl. af I.

Kæp)
60 1) (nu næppe br.) understøtte (planter)

v.hj. af kæppe; sætte kæppe ved (plan-

ter). Nu behøve da vore Erter, naar de
voxe til, at Me^-pes. Fleischer.EB.270.

2) (dial.) slaa, prygle ell. drive paa
med en kæp; uegl., om tvang (egl. under
trusel om prygl), .irettesættelse olgn. Jeg
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skal kieppe åig.VSO. *Jeg synes, jeg har
lignet Tæppet,

|
at jeg af Vrøvlets Saaler

var fortrampet,
|
af Ovn- og Lampeos saa

giennemdampet, |
at ret jeg trængte til at

blive kiæppet.Schand.SD.115. Hør, Jør-
gen, du trænger nok til at kæppes, det
har jeg længe mærketSt.Jørgen.(1904).112.
kæppe en njem. i<^ei^&. kæppet til det ('om

børn, der var tvunget til at udføre noget).

OrdbS.(sjæll.). han blev kæppet af Sted
(o: der blev skyndet paa ham), smst. || i

særlige forb.m.adv. kæppe af. i. gennem-
prygle. forvalter og ladefoged skulde
kjæppes SLf.Kri8t.JyA.II.66. 2. irettesætte;

„sætte paa plads" (jf. kæppe ned ndf.).

VSO.fjy.). kæppe ned, (l.br.) gøre mindre
kry, koéphøj; „sætte paa plads". Det gjaldt

om at kæppe Hr. S. ned, og Hr. S. blev
kæppet ned.Rosenkrantz.(EkstrabU^/iol904.
3.sp.4). kæppe op. l.ved slag af en kæp
bringe en til at rejse sig; rise op. Moth.K94.
VSO. 2. opdrage under anvendelse af prygl,

revselse; optugte. Den Dreng skulde kjeppes
op. Jeg er for gammel til at kjeppe Drenge
op. Leytn.(„Nu meest hos Almuen"). 3. an-
spore, drive til virksomhed olgn. saa længe
den gamle Niels T. og Kristen M. levede
og kunde kjæppe den lange Rasmus op,
saa passede han nogenlunde paa Mølleriet.

Schand.F. 72. kæ p p e u d. 1 . jage ud. MO.
2. banke støv olgn. ud af. Moth.K94. kieppe
Uld ud. VSO.

II. kæppe, v. ['kæba] -ede. vbs. jf. II.

Kæp. {af uvis oprindelse; maaske sa. ord som
oldn. keppa, vise stor legemlig ell. aandelig
styrke, og egl. aktiv til kæppes; jf. kæphøj;
i bet. paavirket af I. Kæp (jf. I. kæppe^,
især udtr. som kæp i hjul; jf. f det kæpper
paa, det trænger paa, bliver nødvendigt, pres-

serende (M()th.K94. VSO.)) især i forb. med
adv., om hurtig, ivrig virksomhed. 1)

(især dial.) om person: være i hurtig ell.

ivrig bevægelse; fare (af sted, omkring
osv.). Hos ham maatte han . . grave Ha-
ven, skyde og kæppe afsted i Ærinder.
Fleuron.S.80. hun (o: en kvinde, der kom-
manderer, regerer) kjæpper omkring så det
ligner ingenting. OrdbS.(sjæll.).

\\
(haandv.)

i udtr. som kæppe en skorsten af, ud-
føre en skorstensfejning paa en jappet, over-

fladisk, skødesløs maade. OrdbS. 2) (dial.

ell. dagl., næsten vulg.) om hurtig, ivrig
ell. overmodig, kry, kæphøj tale. „Mor-
genbladet" .. kjæpper som et gammelt
Fruentimmer lystigt igj en i Forvisningen
om at . . dets Læsere ikke seer „Dagens
'Nyheder''. DagNyh.''ysl884.2.sp.2. Hvis et
Barn eller et Tyende blev irettesat, og
det saa kæppede imod, blev der sagt,
at det var visnæset. Halleby. 230. Han
kjæppede nu paa, saa han gjærne fik

sagt Amen, før han naaede hen paa
sin Plads. AntNiels.GamleNielsen.(18H8).S2.
MKorch.Godtfolk.II.(1924).8S. Feilb. „Ved
han maaske ikke, det er Juleaften i Mor-
gen?" kæppede en Læredreng tilbage

som Svar. NatTid?^liil902.M.2.sp.2. || især
i forb. kæppe op, »nakke op: bralre op;
kæfte op. Satan saa de Tyskere kæpper
op. JVJens.M.IV.107. Frants kæppede op.
ÉChristians.O.II.242. „Aa pyt," kæpper
Susanne op, „det faar han s Gu aldrig at

viåe.'^DJacobson.Jeg husker—.(1 923).82. jf.

:

(bedeklokken) kæppede op, ligesaa rapt som
et forkælet Barn. Rørd.S.36.
H.æppe-, i ssgr. af I. Kæp (jf. Kæp-/

-baand, et. (jf. u. I. Kæp 3 og Baandkæp;
fagl.) om (tønde)baand af flækkede grene af
hassel, pil olgn. MO. -bejle, en. (jf. u.

I. Kæp 3; ^, foræld.) bøjle, hvori vognkæp-
pen anbragtes paa en belejringsblokvogn. Sal.

11.786. -dans, en. (dans.) navn paa en
folkedans, som danses solo af en karl, der
har en kæp ell. kost i haanden. HGriinerNiel-
sen. Vore ældste folkedanse.(1917).3. -drensT,

20 en. (nu kun dial., nedsæt.) dels om person,
der er udstyret med en kæp ell. stok, fx. om
lærer (Feilb.), underofficer (VSO. Basm
Hans.M.M) ell. (foræld.) om politibetjent

(OrdbS.); dels om underordnet person, som
den foresatte jager ell. koster med, fx. om
tjener, lakaj (Moth.K94. VSO. Feilb.). jf.:
En underordnet Funktionær kaldtes en
Kæppedreng; det har vel i Hoveriets Tid
blandt Bønderne været en almindelig Be-

30 nævnelse til Ladefoged og Ridefoged.
Halleby.219. -prygl, pi. (jf. Kæpshug,
Kæpstryg; 1. br.) stokkeprygl. Reiser.IV.95.

-rygse-dans, en. (jiu næppe br. -ryg-

dans. VSO. — ogs. Kæpryggedans. Grunatv.
Breve.lO. OrdbS.(Sjæll, Falster)), (især dial..

spøg.; jf.: „Almuesproget." VSO.) det, at

kæppen danser (2.2) paa ens ryg; prygl af
en kæp. Bagges.Danf.1.287. 6ehl.XIV.103.
*(man) Springer dog nødig Kiepperygge-
Dands (o: lader sig nødig prygle)

| For Kjør
og Faar, Grundtv.Saxo.1.77. see vi hen til

Underviisnings-Methoden (o: ved bjørne-

dressur) ^ kunne vi gjerne kalde det en
Kjepperygge-Dands. Blich.(1920). XVII.
107. Et talrigt Politi er paa Benene for

at holde Orden, undertiden gaaer det løs

med en Kjæpperyggedans. Davids.KK.277.
Krist.BRL.321. OrdbS.(Sjæll, Falster).

kæppes, V. ['kæbas] -edes ell.'i^s (Moth.
5pK94); part. -et (smst. Holb.Hh.II.4) ell. -i

(Moth.K94). {sv. dial. kåppas, no. dial. kjep-
past, kappes, skynde sig med, drive paa med
noget, oldn. keppast, anstrenge sig af alle

kræfter, vise iver og heftighed i sin adfærd;
sideform til kappes og maaske sa. ord som
II. kæppe; ,;/. kippes || om bet. 2 er videre-

udvikling af bet. 1 ell. reciprok anv. af II.

kæppe 2, kan ikke afgøres) 1) (nu næppe
br.; jf.: „Norsk". Levin.) d. s. s. kappes (2);

60 dels (m. flt.-subj.) abs.: alle Stænder lige-

som kieppedes derom, at underkaste sig

SveTrig.Holb.DH.III.189. den Portugi-
siske Handel, hvorom Stæderne kieu-

peåes. sa.Ep.V.121. jf.: Den norske Flode
blev da adspredet, efterdi man paa den
Tiid ingen Fiende ventede, og hvert
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Skib (o: alle skibe) kiep^edes om, at kom-
me først hiem. sa.DH.I.O?. dels i forb.

m. præp. med, der styrer betegnelsen for
modstanderen, konkurrenten: Pompejus be-
gyndte nu at blifve jaloux ofver hans ("3;

Cæsars) Mægtighed, og befrygtede sig,

at hånd ville eengang kieppes med ham,
hvem der skulle spille Mester udi Rom.
Eolb.Intr.1.97. Holland . . kieppes med
Engeland udi Handelen. sa.An/i.i^5. den
eene kieppes med den anden om at løbe
Storm til et Menneskes Navn og Rygte.
Spectator.217. \\ maale sig med i kamp;
prøve kræfter; slaas. Eftersom nu Bøn-
derne ikke havde Magt til at kæppes med
Kongen, tog de . . imod hans Tilbud.
Grundtv.Snorre.IL40. 2) (nu sj.) strides;
trættes; kives. Moth.KOé. Høysg.S.227.
VSO. MO. „Hvad er det nu 1 kæppes
om?" — „Aa — Ingenting. Vera er blot
bleven lidt vanskelig i den senere Tid."
OBenzon.FE.156. if: *En høfflig Trette
strax sig reised vea Indgangen.

|
De begge

tieppedes af Høflighed om Rangen: | Thi
Tragus Fortrin gav til Pluto, som var
størst;

I
Men Pluto svarede: De skieggede

gaaer først. JIolb.Metam.85.
Kæppe-skov, en. (foræld.) om hassel-

skov, hvorfra der faas kæppe til kæppebaand.
Begtr.Sjæll.II.475.

. kæp-ret, adj. (nu kun dial.) lige som
en kæp. Den kieprette Bugmuskel (nu:
den lige bugmuskel, Musculus rectus ab-
dominis). Myol.(1791).12. Feilb. \\ overf.:

paastaaelig. smst. -ryg^ge-dans , en. se

Kæpperyggedans.
fi.æpsel, en. [<kæbs(a)l] ^^. kæpsier.

{fra ty. kapsel; skorstensfejer-spr.) en skor-
stensfejers omkring (bag)hovedet tætslut-
tende hætte, lavet af overtrækket af en høj
silkehat. OrdbS.

t Kæps-ha^, et. {glda. kiæpshugh
(GDLove.V.24); jf. Kæppeprygl, Kæp-
stryg) slag, prygl med en kæp. Slaar mand
anden Pust, Kæpshug, eller anderledis .

.

saa at ej kommer Blod VLd.DL.6—7—12.
Kæp-skinne, en. (jf. u. I. Kæp 3;

fagl.) bræt, forsynet med træstykker, v. hj. af
hvilke det kan paasættes en vognfjæls over-

kant, saa at fadingen bliver større; sidefjæl.
LandbO.III.293. PolitiE.^Vsl923.3. den
tomme Skovl ..knaldede mod Skraldevog-
nens høje Kæpskinner. Pol.Vel929. 9. sp. 3.

-skonnert, en. ^ skonnert uden ræer og
raasejl (naar sejlene er nede, ser masterne ud
som kæppe). KuskJens.Søm.120. f -slang^e,
en. snog. vAph.Nath.VLI.331. -stok, en. (jf.
u.l. Kæp 3; fagl. ell. dial.) træstykke (tvær-
stykke) over akslen (under vognbunden) paa
en arbejdsvogn, i hvilket vognkæppene sættes

fast. Moth.K94. Jeg har været ude i Sko-
ven at hugge Kiepstokke. FSO. LandbO.
111.293. SjællBond.129. Feilb. f -stryjf,
pi. d. s. 8. Kæppeprygl. Langebek.Lex.K98c.
t -vis, adv. (til kæppes 1 ; vel no.) om kap.
Folk (klavrer) kiepviis med Besværlig-

hed . . op paa høye Bierge, for strax at
styrdte sig ned hovedkulds igien. Holb,
Hh.II.226.

I. Kær, et ell. (nu kun dial.) en (LTid.
1740.798.1743.585. OrdbS.(Fyn). Feilb.).

[kæ-V] Høysg.AG.35. flt. d. s. ell. (nu dial.)

-e (Gram.(KSelskSkr.IV.267). Slange. Chr
1V.125L JPPrahl.AC.ll. JVJens.Br.200.
210. i'f. Feilb.) ell. f -er (LTid.l 744.652).

10 {ænya.glda. kær, kiær, klar (ogs. i bet.: krat),

æda. kær, kiar (jf. Brøndum-Nielsen.GG.1.
325), sv.k'årr, no. kjerr (ogs.: krat, løvværk),

oldn.kjSLrr, krat, buske paa fugtig grund;
besl. m. gr. perron, vidjefletning || nu (uden
for ssgr.) især CP ell. dial.) stillestaaende,
ikke særlig dybt, i alm.med vandplanter
bevokset vand (af sump-, moseagtig art) i

mose, eng, mark, landsby (jf. By-, Gade-
kær); sid strækning, i alm. over flydt

20 med vand og med mere ell. mindre tæt be-

voksning afsmaabuske; ogs.: sumpet land-
stræknifig, bevokset med tuer af halv-
græs olgn. (de) vendte tilbage igjen til

Kjæret (Buhl: Sumpene^ ved Jordanen.
lMakk.9.42. Kong Svend . . flygtede hen
udi et Kiær, hvor hans Hest blev hen-
genåe.Holb.DH.L.228. En Deel Kiere
som længe holder Vand, søger man ved
Grøfter at aflede Vandet frsi,JPPrahl.AC.

30 11. *et dunstende Kiær, muddret og vem-
meligt Eiv.(1914).in.313. *Fiorden halv
er slunken til et Kiær. Oehl.HE.99. *(kar-
len) vander Qvæg i Byens Kjær. PalM.
AdamH.I.61. Straks ved Siden vil Du se
Ellemosen med et blankt Kær. Drachm.
VD.178. De udstrakte Kære og Moradser
i Lavlandet var bevokset med spredte
Krat af Birk, Asp og forskellige Slags
Dværgtræer.J'FJens.-Br.500. *Sig og sum-

40 pet Kjær, hvor Igler kravle. Aakj.RS.135.
Kærmoserne . . danner sig . . i halvt eller

helt tilgroede Søer (Kær). ZJss.DanmGeo/.*
298. jf.Steensby.Geogr.l42. samt: Ved Kær
forstaas i daglig Tale ofte det til stadig
Afgræsning benyttede, lave Areal, der
gerne er beliggende i Udkanterne af

større Mosearealer. L^andbO.111.293.
II. kær, adj. [kæ-V] Høysg.AG.3. || under-

tiden ubøjet, fx. attrib. i tiltale, se ndf. sp.

50 1139^^; nu især i bet. l.s, ved ord i intk.:

have et kvindfolk kær. Mofh.K427. Holb.
Bars.IV.9. KomGrønneg.ILI.307. Grundtv.
PS.VL.11. ved ord i flt.: Jeg haver dem
alle lige kær. Moth.K427. han havde dem
(o: oldsagerne) alt for kjer, til at betroe
dem i sinåres Hænder. Blich.(1920).XX.41.
*0s har og Vor Herre kjær:

|
Ingen Sjæl

han glemmer. Lng.RSE.VIL.236. De faar

ogsaa Bøgerne kær. EGad. TT. 150. dog
60 bruges ogs. bøjede former i denne bet. : hvad
han fordum har havtkiært. Holb.Ep. V."^94.

Oehl.(1841).IL.284. Bich.I.5.239. Thubora.
A.25. i flt.: Venner . . som vi havde kjendt
i Danmark og allerede der faaet meget
k\ære.Hauch.MfB.329. fraBarnsbeen vare
de altid sammen og havde hinanden kjære

XI. Rentr7kt 30/10 1029 72
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som Sødskende. IIrz.ST.325. at skilles fra

gode Mennesker, man i en Tid har levet

med og har faaet kiære. HCAnd.Breve.1.8.

jf.: Han havde begge børnene lige kær
. . men i reglen: Han havde livet kært.
Mikkels.0rdf.209. {æda. run. d. s., sv. kår,

no. kjær, oldn. kærr; af lat. carus (jf.fr.
cher (pikardisk ker^, glholl. caer, care, se

ETegner. Ur språkens vdrld. II. (1925). 355.
Brøndum-Nielsen.GG.I.125); jf. Karesse
samt IV. kære, Kæreste, kærlig)

1) som er genstand for varme, inder-
lige, varige følelser; ogs. (jf.bet.2) m.
mere ell. mindre afsvækket bet.: som man
føler (stærk, inderlig) glæde ell. behag
ved, sætter stor pris paa, anser for
noget (i særlig grad) smukt, godt, at-
traaværdigt olgn.

1.1) (især CP ell. højtid.; jf. bet. 2) om per-

soner: elskelig (2); elsket; (i høj grad)
afholdt.

II
attrib. Epaphras, vor kiere

(1819: elskelige; i90 7: elskede^ medtiener.
Col.l.7(Chr.VI). jeg skulde ikke fortælle

. . hvad for en kjer, fortræffelig . . Søster-
søn jeg har. FAHeib.Sk.1.95. *Guds kiære
Børn vi blev paany. Grundtv.SS.1.347. *Idag
blev vor kjære Frelser iød. Ing.BSE.VII.
231. *0! bliv min Hustru kjære, vær nu
dog ikke haardi Winth.VI.248. jeg fandt
et velsignet Hjem hos gode, kjære Men-
nesker. HCA7id.XI. 155. vor kære Moder
N. N. . . er afgaaet ved Døden. NatTid.^Va
1905.M.3.Till.l.sp.l. kær person, (som
overs, af lat. persona grata; sj.) en (især

af overordnede) yndet ell. vel anskreven per-
son. Hr. N.s Tanker . . kreser om hvad det
ikke helt beregnelige Landstingsflertal,
for hvilket han ikke er kær Person, vil

kræve. EBrand.(PoWitl911.10.sp.4). kært
barn har mange navne, se Navn. jo
kærere barn, jo skarpere ris, se Ris.

II (ogs. m. svækket bet., som høfligheds-udtr.

;

jf. bet. 2.1^ attrib. i tiltale. O kjæreste Sjæl,
op at vaage. Kingo.187. *Hjælp os, o Jesu
kjære 1

|
Vort Kors i Verden her

|
Taal-

modelig at bærel Vægtervers.Kl.l. Alt re-

commenderet, min kiere Fru Raads-Her-
inåe.B:olb.Eandst.IV.9. sa.Er.1.2. Tilgiv
mig, min kjæreste, min elskede Fader.
Gylb.II.95. *Ak, kjæreste Hr. Guldsmed,

|

jeg har kun Sorg og Savn. IIøedf.LG.3.
PalM.IV.44. m. overgang til ssgr. (jf. Kær-
broder, -moder, -søsterj: *Kær Fader! hvi
er dog din Graad saa strid ? UBirkedal.
(StSprO.Nr.90.15). sa.(smst.Nr.76.26). i

breve: Hoitårede kiåre ven. Jeg siger tu-
sind tak for good og prompte betalning
for de hoger (o: bøger) ieg skikkede. Holb.
Brv.57. Kiære Oehlenschlågerl Det er mig
(o: Christiane Heger) en inderlig stor Glæde
endelig engang at kunne skrive et Brev
til mg.Cit.l805.(Oehl.Er.lI.6). Kiære Chri-
stiane! sm8t.7. Kjære Børn! . . at I vil læse
dette Brev, det veed jeg. JPJac.(1924).III.
275. der hjælper ingen kære fader ell.

kære moder, se Kære-fa(de)r, -mo(de)r.

II

brugt som subst. hvi ville I vække, og
ivi ville I forstyrre den Kjære (Chr.Vl:
kierligheden^, førend hun haver Lyst der-
til? i/ø;s.8.4. 'God Morgen! altid kommer
kær tilpas. Gjel.Br.111. i tiltale (jf. bet. 2.i):

hvis Datter er du? Kjære, siigmig, monne
der være Rum i din Faders Huus at give
os Nattely? lMo8.24.23. Hvad skal jeg
gjøre, min Kjæreste! naar du er bortefor

10 evig?Blich.(1920).I.52. *Elskede, Kjære!
|

Kom til mit stille Bryst. Winth.IlI.59. Jørg.
D.32. i forb.som mine, vore kære olgn.,

om nære slægtninge ell. paarørende. *Kirke-
klokke! naar til sidst du lyder

|
For mit

Støv, skjønt det dig hører ej,
|
Meld da

mine kjære, saa det fryder:
| Han sov hen,

som Sol i Høst gaarned! Grundtv.PS.VI.
581. *Kom i den sidste Nattevagt,

|
I en

af mine kjæres Dragt,
|
Og sæt dig ved

20 min Sidel sa.SS.IV.400. *Blæste fra din
Barndoms Have | langs med Kæres grønne
Grave | denne Brise? Børd.AH.23. || som
præd. i forb. m. hensobj. ell. (nu næppe br.)

præp. for. han var sin Gud kjær, og Gud
satte ham til Konge over al Israel. Neh.
13.26. hånd var kiær for alle sine Under-
saatter. Eolb.Søhi8t.98. Min Ven er mig
kier, men Dyden kierere. Schytte.IR. V.423.
mine Sognefolk (var) mig kierere, end

30 jeg dem. Mynst.Levnet.182. hans rørende
Godmodighed . . gjorde ham kjær for Alle.

Gylb.Novel.II.180. *I er mig kjær at see.

Hauch.SD.11.221.
||

(nu kun m. overgang
til bet. 2.2 og 3.2J som præd. uden hensobj.

olgn. (han blev) med Høytidelighed og
Glæde over alt . . imodtagen, saasom hans
Person var kiær og heh2ige\\g.Bolb.Eerod.
148. den som ved sine Gebærder kommer
de andre til at lee er kierest. LTid.l729.

40 245. *Den Forsmag (paa lykken) er god
|

Og styrker mit Mod,
| Est du (o: Jesus)

nu saa kier,
|
Hvad bliver du der (o: i

himmerig)? Brors. 244. *Du er saa yndig,
kjær og sød,

| Du er mit Bedste her paa
Sorden.Winth.III.253. || faa, have en
kær, se bet. 1.3.

1.2) (især GJ ell. m. overgang til bet. 2) om
ting ell. forhold: som man foretrækker
for noget ell. alt andet; som vækker glade,

50 behagelige, velvillige følelser; dyre-
bar (2); velset; behagelig. || attrib. hun
(havde) af lutter Kierlighed til mig . . op-
offret det kiereste Klenodie, hun havde.
Holb.GW.I.l. Æren er en kiær Ting.
Kom Grønneg.1.285. List og Magt ere ham
lige kiere (o: „gode") Midler. Jacobi.Skr.45.

*Han skued Helte kæmpe, | Det var saa
kjær en Lyst. Grundtv.PS.1.50. jeg forsøm-
mer . .ikke mine kjære Bøger. Blich.(1920).

60 VII.6. Kommer en Pige til at tage Særken
vrangt paa om Søndagen, saa faaer hun
et kiært Møde i Løbet af Ugen. Thiele.III.

43. *hvis det er sandt, at Jorden bevæger
sig,

I
saa kunde man jo staa ganske stille

|

. . og alligevel komme, hvorhen man vilde

. .
I
Det er min kjære, stadige Tanke —

f
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men min Herre, han skal alletider banke.
Bich.1.96. Kød er Hundens kæreste Føde.
VortHj.III4.5. jf.i Af mig kan Du trøstigt

modtage de Skillinger, Du véd, jeg kan
ikke anvende dem til noget kærere. Nans.
FR.19. (især iron.) m. overgang til bet 2.1,

om noget, som vedk. person selv tillægger en
betydelig vægt, nødig vil miste olgn.: Mand
skal løbe saa lang een Vey for dend kiære
Skilling at fortienne.Ji^PaMiZiS'J5.7i.*hvem
vil ikke gjerne spare

| De kjære Been for

Bræk ogFsiTe?Wilst.DJIL12. da man skal

five (pengene) ud for at opretholde dette
ære Liv, vilde det være højst uforstan-

digt at kaste dem bort. ArthChrist.(StSprO.
Nr.131.36). hvad gør man ikke for den
kære husfreds skyld ?

i (jf. Arlaud.413 og
Husfred 1). jf.: skal vore kjære Fejl ud-
ryddes, da maa Herren gjøre det. Grundtv.
PS.III.13. (ens) kære jeg, se I. Jeg 2.5.

II
som præd. m. hensobj. *Hun giorde Kon-

gen Livet kiært. Oehl.EA.193. især i forb.

m. være: *Kand du vel troe, naar Jesus
seer | Dit Levnets daarlige Maneer, | At
den ham kier kand være? ^rors.ii5. Intet

vilde være mig kjærere end at komme
sammen med Dig til en anden Tid. Ørst.

111.140. For Guds Skyld . . fatter eder,

saa kiært eders Liv er eder. Oehl.AG.149

(jf. ndf. sp. 1142^*). Jeg saa' igen Palles-
holm, hvor Naturen var mig kendt og kær.
SMich.S.127. i (tidligere anv.) hilsen ell. lyk-

ønskning (jf. Helsen sp.1120^^): jeg (skal)

ikke undlade at drikke (pengene) op paa
deres velfortjente Hilsen, Sundhed, og
Alt hvad dem kjært er.Meisling.MK.
239. Ploug.Sylv.90. m. det som subj., i udtr.

som det er (var) mig (meget) kært
(at) olgn., det glæder (vilde glæde) mig (me-
get), er det sant, at din Mand er bleven
Bormester. Det er mig saa kiert, som een
havte givet mig 2 Mark. Holb.KandstJ V.9.

Det er os kiert, at Herren er i saa god
Humeur i Dag, at hånd behager at skiemte.
sa.Jep.II.2. Kunde Min kiære Ven skaffe
mig Slutningen af den defecte Aet over
bemte Hr. Ebbe Ulfeld, skal det være mig
meget kiært. Langebek.Breve.l2. *Kiært var
det mig, ifald min Bøn du føied,

| Og lod
dit Navn og Eders Lod mig høre. CKMolb.
Dante.III.25. en Dag paa Danseskolen
hørte jeg en Dame sige om mig . . „Han
ligner ligefrem en lille Herre!" Det var
mig overmaade kært at høre.KLars.AH.
22. mig er det lige kært olgn. (ogs.m.
subj.-skifte: jeg er ligekærj, se lige(kær).
(]o værre det gaar olgn.) jo kærere er
det mig, jo mere glæder det mig; jo gla-
dere er jeg. Jo meer misfornøjet hånd er,

jo kierere er det mig. Eolb.Jul.13sc. jo
lystigere det saa gik til, deskjærere var
åtth^m.Bauch.Mflj.231.jf.\o\ærigQr{e)
jo kærere, se jo sp.801^^. || som præd.
uden hensobj. (nu især m. overgang til bet. 2.2

og 3.2;. *Deilighed
|
Er altid kiær i Øye.

Reenb.I.103. *0I vi samles dog en Gang;
|

Denne Samling er saa kiær, I At min Vey
ey falder Isrng. Stub.50. *Hans Røst var
kjær — thi den var k'iærWg. Ew.(1914).V,
93. Lægens Stemme lyder kier og trø-

stende i den Syges Øre. Myn8t.Betr.I.273,
Natten var mild og kjær. Winth.lII.203.
Alt, hvad jeg hørte om Dig, var saa godt
og kiært.smst.IX.62. Livet er jo kjært, som
Matrosen sagde, da han reddede Kjøben-

10 havneren. -&er^8.PP.80.
|| faa, have kær.

se bet. 1.3.
II (1. br.) som adv. : paa en kær

''.; inderligt, kærligt

til bet. 3.2j. *(man) Udkaarer sig af Him-
maade; inderligt, kærligt olgn. (m. overgang

lens Krands |
En enkelt, kjært beslægtet

Stjerne. Winth.lII.57. Carl og jeg, ja vi
forstod hinanden saa godt og saa kært.
BistJ.169.

1.3) (især 13 J som obj.-præd. (bøjet elL

ubøjet, se ovf. sp.ll38^^^-) i forb. faa ell. have
20 (1. br. beholde, se ndf.; sj. holde, se IL holde

14.2j kær, (komme til at) holde (meget) af
(en ell. noget). || (jf. bet. l.i) m.h.t. person
(om venskabs-, kærligheds-, elskovsforhold).*Et
det Havbor Kongens Søn,

|
I har i Hjertet

kær. DFTJ.nr.1.24. dersom I havde mig
kier (1907: elskede mig), da glædte I Eder.
Joh.14.28. *See, hvor det godt og lifligt

er,
I
At Brødre sammen bygge,

|
Og have

ret hverandre kiær. SalmHus.102.1. *Den
30 største Sorg i verden her

|
Er dog at

miste den, Man har k}er.Blich.(1920).XIV.
33. (de) havde hinanden kjær i Hjærtet.
H.auch.y.99. de fik kjær den stille Svend,
der talte lidet. HCAnd.VI.201. *Du har
faaet en Anden kjær, | Og slaget mig af
Sind. BoisensViser.297. ogs. i komp.: hånd
. . havde og Rachel kierere (1871 : elskede
R. mere; end Lea. IMos. 29.30 (Chr. VI).
EBrand.M.102. jf beholde sp.l89^^: Tak,

40 fordi Du saa kiærlig erindrer mig i Dine
Breve, og behold mig altid som hidtil

kiær! Cit.l806.(OehlEr.11.41). \\ (jf bet. I.2;

m. h. t. ting ell. forhold. Holb.Ep.V.^94. jeg
havde faaet Søen for kiær, til saa snart
at forlade den. Oehl.Øen.(1824).II.7. *Un-
derlig blandede By (0: Korsør)\ uagtet
din Svaghed og Brusen

|
Maa jeg dog

have dig kiær, enten jeg vil eller ei. sa.

L.I.147. *han har aldrig levet, | Som klog^

50 paa det er blevet, | Han først ej havde
kjær. Grundtv.PS.VI.ll. *Kæmp for Alt
hvad Du har kjært. Rich.1.239. "^Peter har
den Gren saa kjær,

|
Hvorpaa Trommen

hænger. PFaber.VV.117. i trusler (m.h.t.
noget, som vedk. person nødig vil miste; jf.

ovf. sp.iur^): Har I . . jer Øje kier, saa
bekiend i Tide. Holb.Bar8.IV.9. *Eenhver
sit Liv har kier, maa see sig for, at hånd

(

Jo før jo heller til vor Leyer komme kand.
60 Kom. Grønneg.III.307. *Hvis du dit eget

Liv har kiært, saa ti! Oehl.X.132. det har
jeg lige kært, se lige.

2) m. mere ell. mindre afsvækket bet.

2.1) (især spøg., iron.) om person, dels i til-

tale, m. bet. af indvending, irettesættelse,

trusel ell. lidt nedladende venlighed (jf. lign.

72^
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anv. af god 7.2J. kærel sagte. Moth.K428,

(jf.: kærel . . ettrueord. smst). Nej, Kiære,
tie kun stille med de billige Conditioner.
Holb.SamtlO. De fleeste nu om Dage .

.

tractere (dette fænomen) for noget almin-
deligt . . Men, kiære, naar nogen havde
fortalt det samme førend det Aar 1660.

hvo var da, som vilde have troet det?
Gram.(KSel8kSkr.IIL310). Kiære I er et

almindeligt Ord, som i Hverdagssproget
bruges i Tiltale . . man forudsætter, at den
man tiltaler, ansees som den Talendes Un-
dermand. Hør Kiære I naar vil De komme
igien? VSO. *Troer du, Kjære,

|
At du be-

hage kan Enhver omsonst?PalM. 7111.102.
færdig kære! Færdig med at se godt ud.
Tandr.K.86. Han blev harmfuld paa denne
Idiot, og han sa: Ja, men kære Mand, vil

du da ikke indrømme at vi ikke lever her
paa Jorden for Afholdssagens . . Skyld.
Thuhorg.A.177. ogs. (som udtr. for forun-
dring) forstærkende en omtale af noget usæd-
vanligt, (næsten) utroligt: Han tog nu aldrig
paa Landet, men søgte daglig de svale
Buegange nede ved Kristiansborg— Kære,
hvor han sveåte\Wied,LH.7. hun var før,

ja bitte kære Børn, hun bovnede ud over
al Tilladelighed. JVJens.HH.41. jf. Barn
3.8 slutn.

II
dels i omtale af person, som den

talende (i en vis henseende) ikke helt respek-
terer, ikke tager helt alvorligt olgn. (jf. lign.

anv. af god 7.8^. Hvor er nu dend kiære
Mand? vi maa have ham herind for at fi-

xere ham lidet. Holb.Bars.II.2. Wess.81.
*Aand var det, som mindst besad de kiære
Mænd. Oehl.KG.345. Saa behøver jeg ikke
at genere mig for at tale lidt Ondt om
hende . . hvorfor er den kjære Pige saa
aparte? 5rz.J7..94. Jeg har saamænd ikke
det ringeste imod de kære Mennesker.
Kun kan jeg ikke forlige mig med, at de
spytter paa mine Gulvtæpper. Poni.FjC.59.
Den kære Familie. Esm.(bogtitel.l892). de
kære Tjenestepiger omgaas meget letsin-

digt med Brændselet. HverSDag.ViWO?.
508. 2.2) (især i dame-spr.; jf. Jesp.SprU.
169 samt ndf. bet. 3.2j om person, ting olgn.:

som virker indtagende ved en særlig blid,

venlig, troskyldig, rørende, ungdommelig be-

skaffenhed ell. fremtræden, et ungdommeligt,
kønt ydre olgn. (ofte om noget smaat, børn,
dyreunger osv.); sød; bedaarende; aller-
kærest, (især som præd.). Frue (ser ømt
paa Løjtnant); „Ak ja, han er saa kjær."
Hostr.US.V.2. *Maanen falder

|
paa de

smaa, kære hvide Dukkesenge (d: børne-
senge). Drachm.GG.120. hvor kært var ikke
dette poneerøde Atlask. JFJac.1.103. Hun
saae . . saa kær ud med . . sine opsmøgede
Ærmer. Pont.FL.180. om det saa var de
kejtede, uskønt formede Haandled, hun
fandt dem kære. KLars.Ix.l83. Fru B. knu-
gede ofte sin Datter ind til sig. Der var
noget ved det, hun holdt af uden at gøre
sig Rede for, hvad det var. Det var kært
at føle det unge Legeme mod sit. AndNx.

M.41. De ganske Smaa udførte meget
kært og meget nydeligt en Ballet Pier-
rette og Vierrot. PoU'^UlOl?.4.

3) m. aktiv bet., om person: som nærer
og viser varme, venlige følelser, in-
teresse, tilbøjelighed for noget. 3.1) (i

ssgr. ell. som præd. m. præp.-forb.) som udtr.

for varig egenskab ell. tilbøjelighed:
som holder meget af, sætter stor pris

10 paa (en person ell. ting); m. h. t. ting ogs.:

som (ivrigt) stræber efter, attraar,
ønsker (noget); begærlig efter; i (næsten
kun QPj ssgr. som bårne-, bog-, bonde-,
borgerkær (2), børne-, drømme-, folke-,

fred(s)-, friheds- (DO.VI.30*), gæste-,
herske-, hjem(me)-, ister-, karle-, kunst-,
kvinde-, kød-, penge-, trætte-, ærekær
samt egen-, nid-, selvkær; som eks. paa
mere tilfældige ssgr. kan anføres: kan hænde,

20 at Herluf uden hende havde maattet bøje
sig for godskære Slægtninge, ^rewm.
FS.9. »Guld kier Haardhed skratter

|

Med en dievelsk Latter.Zetlitz.BS.63. (ade-
len) er slægtstolt . . hestekær, hunde-
kær og— kvindekær.jEJ.^e6er^.PF.75. gran-
voksen er han, idrætskær, hærdet og
d\ærv. Kbh.^V9l912.1.8p.3. den jagtkære
Benediktiner. UBirkedal(StSprO.Nr.90.4).
*denkirkekære SvalesByggeiver. VØster-

30 berg.M.82. den rettroende, lovlydige og
kongekære svenske Præstem and.Bosenft.
III.574.

II {ænyd. kiær aff (ASVedel.Saxo.
(1575).287) ell. ad, glda. kær at, oldn. kærr
at; jf. ad A.6.3, af A.18.4; nu næsten kun
dial.) i forb. m. præp. ad ell. (uden for sjæll.

alm.) af. Vor Høistsalige Konge (var)
kiær ad den himmelske Krone. Langebek.
VH.8. *Fanden nu er bleven from

| Og
kjær ad Bededage. Grundtv.PS.V.342 (jf.

40 Bededag sp. 45^^). *Est du saa rasende
kjær ad dig selv, | Dog du er selv kun
en Synder. sa.SS. V.9. (hun) havde været
særlig kjær ad det Sted.Pont.UE.62. OrdbS.
(Sjæll., Lolland-Falster). Hver er kær af
sit, sagde kragen om sine unger. Moth.
K428(jf.Mau.5017). *Du! som er udaf
Jorden kied,

|
Af Himlen kiær, og meget

veed
I
Af Modgangs Kors at sige I Graah.

PT.I.294. meget for nysgjerrig, meget for
50 kjær af det besynderlige. Ew.(1914).IV.

128. Gudrun var meget kiær af, at han
besøgte hende. Rahb.NF.II.382. De vare
begge gamle; men alligevel kjere af Børn.
Blich.(1920).VIII.3. saa kjær han end var
af at spise baade godt og meget, svigtede
han de bedste Borde for at gaa derhen.
Tops.III.125. den stribede Kusu er meget
kær af Honning. BøvP.II.524. Feilb. m. h. t.

forelskelse, elskov: Jeg er kjær af den, som
60 jeg elsker.Høysg.S.325. hun kyssede Ulven,

før de skiltes; for nu var hun jo bleven
saa kjær ad ham. SvGrundtv.FÆ.1.197. Er
jeg da saa kjær af hende. Gjel.M.26. ||

(især

dial.) m. præp. efter (2.2): som finder behag
i, føler glæde ved, er begærlig efter. Meener
han, at mit naadige Herstab er saa kier
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efter Penge, at de skulde fornedre sig

ssLaledes? Holb.DR.V.S. Bahb.Til8k.l791.S5.

en prægtig Dreng, men ikke skabt for,

i det mindste ikke kier efter, boglig Un-
derviisning. sa.E, V.273.VSO.I1.370. Hørup.
11.113. Han var . . en rig mand og kær
efter kv'mder. Hjortø.GK.184. Feilb.

|| (nu
kun dial.) m. præp. for (jf. for sp. 16P^^-),
især m. h. t. mad olgn. *Kielet for, blev han
et Skarn, | Lad, og kier for Drikke. Ze<-

litz.BS.34. Thorsen.151.
\\

(sj. i alm. spr.)

m. præp. i (jf. i sp. 3P^). jeg har nu immer
været kær i Kvindfolk (han var en ren
Don Juan, den gamle). BerLiish.S.12. Rist.

LM.15. Befolkningen er kær i Billeder.
KMads.JM.67. især m. h. t. forelskelse, elskov:

indtaget, forelsket i. Hun blev kjær i Rasmus
og han blev kjær i hende.ÉCAnd.VIII.
263. *Den graa Organist

|
blev kær i en

yndig Kvinde. Drachm.KO.il. *Anna var
i Anders kjær, men knibsk alligevel. Aakj.
RS.21.

II
(sj.) m. præp. om ell. over: som

finder behag i, værner om, holder paa (noget,

man nødigt vil miste). Skønt godlidende
. . var han ret kær over sin egen Magt.
Fridericia.NH.II.206. Far vil ikke tage
imod . . han er jo saa kær om sin Ære.
PLevin.DG.52. 3.2) (nu næsten kun, m. bi-

tone af sødladenhed, m. overgang til bet. l.i

ell. 2.2) som lægger varme, inderlige følelser,

ømhed, rørende hjertelighed for dagen; kær-
lig. *Vi (0: blomsterne) kan ei Mirakler,

|

Men Du er saa kjær
|
At tage os Stakler

|

Saadan, som vier (0: om vinteren). Winth.
X.17. Du (o: en elsker) bandt Dig ikke
ved Forpligtelser og Løfter. Men Du var
usigelig god imod mig. Du var altfor god
og kær. Nans.JD.256. som adv.: *Mig har
hun og velsignet kjært I Og aabnet mig
sit Øies Himmel. Winth.III.202. „Og paa
Fabriken er der Gæsteværelser," sagde
Fru R. og bøjede sig kært over mod Fru L.
Bang.DuF.310. || m. præp. (i)mod ell. (sj.)

ved (Thuborg.NV.49). *aldrig turde jeg
haabe,

|
Du var saa kjær mod mig. Wtn#^.

VI.93. „nu bryder Du Dig ikke om, jeg
var lidt heftig før — vel .

." — „Aa, det
tænker jeg saamænd slet ikke paa, min
Unge— jeg ved jo, hvor Du er kær imod
mig.''Esm.in.l89. Bang.R.95. altid er hun
mild og kær mod alle Mennesker. KG
Brøndst.(DagNyh.^*/iil904.Till.l4.8p.2).
Kær-, i ssgr. ['kæ'r- ; i enkelte ssgr. m. H.

kær ogs. m. hovedtryk paa 2.ssg.-led: kæiOr-
(saaledes -broder, -minde, -moder, -søster^]

af n. kær (se -broder, -kommen, -minde,
-moder, -søster, -tegn, -tegnej ell. i alm.—
hvor intet andet ndf. siges — af 1. Kær (se

dog Kær-gaard^, saaledes— foruden de ndf.
anførte — ssgr. (især CP ell. fagl., dial.) som
Kær-ager, -blomst, -dyrkning, -græs, -hø,
-plante, -skifte, -slette, -strækning, -strøg,
-stykke, -vand, -vækst; spec. 2( t (dobbelt

sammensatte) plantenavne (oftest svarende
til lat. artsbetegnelse palustris ell. paludosus^
«omKær-bladhoved, -brandbæger, -dueurt.

-fladbælg, -fladstjerne, -fnokurt, -guld-
karse, -hætteløs (se u. Hætteløs^, -mange-
løv, -padderokke, -storkenæb, -svinemælk,
-trehage, -and, en. \ andefugl af slæg-

ten Anas; svømmeand; ogs. spec. (jf. Kjær-
bøll.656) om arten A. boscas L. (graaandy
græsand, stokand). Moth.K430. Kjærbøll.655.
VigMøll.HJ.195. -broder, en. (jf. H. kær
1.1 samt -moder, -søster; poet.). *StorkI

10 Stork 1 favre Smaa
| Bringer du vor Mo-

der:
I

Er det en Søster med Øine blaae? I

Eller en lille KiærhrodeT? Ing.RSE.V

I

II,

71. *Min egen store Kær-Broder. Stuck.
AT.4. -dun, en (Moth.K430) ell. et. (nu
vist kun dial.) 2f om planten kæruld ell. de
dunede frø heraf (jf. -iøn). den Ugudeliges
Haab er som Kjær-Duun (Chr.Vl: en kiær-
duun; 1866ff. og Blich.(1920). VII.180: etK.;,
der bortføres af Vejret. Ftsd.5.i5. VSO. MO,

20 Feilb.

L Kære, en. ['kæ'ra] (ænyd. glda. d. s.,

æda. kæræ, fsv. oldn. kæra; af HL kære
||

genopt. fra (dial. og) ældre sprog (se u.

bet. 2); jf.: „I ældre Skrifter.« VSO.; findes
ikke i MO.) 1) (poet.) til HL kære 1: lyde-

ligt udtryk (i ell. uden ord), hvorved man
tilkendegiver sin sorg, smerte, misfornøjelse
olgn.; klage (H.l). *Det er hans Moders
højeste Kære,

| Saa slet kan hun sine Smaa-
30 børn nære. Hrz.VI. 50. *Han . .

|
sidder

tavs . .
I
uden Vrede, uden Kære. NMølL

Agam.32. i forb. m. Klage (til dels som an-
vendelse af bet. 2): *For sit syge Barn en
Qvinde bad

|
Hun førte ynkelig Kjær' og

Klage,
I
Baade om Nætter og lyse Dage.

Aarestr.SS.V.13. *Sig mig, min lille Pige,
hvi bær Du Graad paa Kind?

|
Hvad fø-

rer Du i Klage og i Kære ? Bergs.BR.59,

2) (poet, arkais. ell, dial. ell. jur.) til HI.
40 kære 2: besværing (L3); anke (I); ind-

sigelse; klage (11.2); kæremaal. Hvo no-
gen Ejendom uden Kære i Brug haft ha-
Yer.DL.5—5—4. Moth.K431. *Langt bedre,
stakket at leve med Ære, |

End høre hver
Mands Klag' og Kære. OehlEA.196. Baden,
JurO. (Henrik Ibsen) alene staar paa Taarn-
tinden og trætter med den store Bygme-
ster, fører Menneskenes evige Kære over
Tilværelsens Kaarl VVed.(Tilsk.l898.352),

50 OrdbS.(sjæll.). \\ spec. (jur.) efter retspleje-

loven 1909 (jf. Udkast til Lov om den borger-

lige Retspleje. (1899). §265, Bemærkninger til

samme. 113) indført som betegnelse for en
simplere form for appel (3.i; mods. I,

Anke), der (i domssager) kommer til an-
vendelse, hvor det drejer sig (ikke om selve

dommen, men) om kendelser og andre be-

slutninger, der ikke kan være genstand for
anke. Kære iværksættes ved til den Lands-

60 ret, hvis Handling eller Afgørelse man
vil paakære, at indgive en skriftlig Frem-
stilling af Kæregrunden og den Paastand^
som i den Anledning gøres. XoviVr. 55"/$
1909.§409. LovNr.90^^U1916.§422. Høje-
sterets Kendelse i Anledning af Direk-
tør H.s Kære over den sidst afsagte
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FængsVmgskendelse.NatTid.^Vil922.Aft.2.
sp.6.

II. Kære, en. se I. Kærv.
III. kære, v. ['kæTal -ede. vhs. jf. I.

Kære. {ænyd. glda. d. s., æda. kæræ, sv. kåra,

no. kjære, oldn. kæra; besl. m. eng. care, om-
sorg, gat. kara, bekymring, ty. karfreitag,

langfredag, samt II. karrig || optaget i nyere
tid fra (dial. og) ældre sprog (se spec. u.

bet. 2); om sammenblanding med kere s. d.) lo

1) som udtr. for sorg, bekymring olgn.

1.1) (poet., arkais.) give udtryk (i ell. uden
ord) for stor sorg, smerte, bekymring olgn.;

klage (III.1-2) sig (over); jamre (over);

vaande sig (over); ofte m. obj. ell. (sjæld-

nere) præp. over, ogs. for, om ell. paa.
at kære over sin ulykke. Moth.K431. *De
klage, kiære, ja de hyle ynkelig. Kyhn.PE.
27. *Tillad, at ieg for Deres Dør

|
Min

tunge Skiæbne 'kddvev.Tychon.Vers.SS. *Jeg »)

maa for dig det kære:
|
Paa Marken raser

nu en Trold,
| Og han tør mig begjære.

Grundtv.PS.Vn.l68. *„Gud hjælpe Danne-
marks Folk og Land I" | Saa kærer liden
graa Bondemand. Jw^. 75^. 50. *Aftenens
Vind

I

Saa langeligt sukkende aander,
|

Som kæred mindeligt i den en Sjæl
|
For

jordiske Veer og Vaander. JPJac.1.347.
*0 Gud, hvem skal jeg kære

|
den Sorg,

som jeg maa hære? HansRasmussen.Sange 30

ogSalmer.(1892).59.*M.sinå han var, fik altså

kvide; aldrig dog han derom kærer.NMøll.
EL.lOl. jf.bet.2: *paa vor Lod det nytter
ej at kære. Floug.iI.271.

||
(sj.) refl.: klage

sig; vaande sig. *Der kom Bud til Roskild,
|

De kærede sig saa ilde.Becke.SB.73. 1.2) (jf.
eng. care, sørge, bære omsorg, samt bet.-for-

holdet sørge over: sørge for. Sorg: Omsorg
olgn.; smT. ogs. IV. kære; sj.) f i forb. m.
præp. paa: drage omsorg for; hæge (2). «
*Paa Kroppen skal man kære, |

At den
igien til Embedet

| Kand frisk og munter
være. Reenb.II.260.

2) (poet, arkais. ell. dial. ell. jur.) frem-
førekære (1.2) (over); klage (III.3) (over);
især tidligere ofte m. betegnelse for sagen
som obj. ell. m. betegnelsen for sagen ell. per-
sonen tilknyttet ved præp. paa ell. over.
da skal hånd det først kære paa Tinge,
at hånd haver mindre, end hannem bør. 50

DL.1—18—1. at kære på noget. Moth.K
431. *Ulven lod paa Stevne kære,

| Det
hans Gods var stiaalet hort. Reenb.II.193.
*jeg maa kære det paa Thinge her. Hauch.
MS.86. *En Del, som pleied paa Reinke
kære. Winth.RF.227. (vi) skulle . . ikke
kære med Forta.tteren. FædreUViil866.1.
sp.3. (han) kærede for Byfogden . . over
to BsiSidsmænå.HistArkiv.l877.II.247. Nu
kærede hans Enke over denne Voldsdaad. 60

Sech.D.1.68. Feilb. ogs. m. person-obj.: Er
jeg paa Thinge kæret for noget Røveri?
Oehl.VS.32. MDL. Feilb.

\\ (j/. appellere 1

samt ind-, paakærej spec. (jur., efter rets-

plejeloven 1909) til I. Kære 2 slutn. Ude-
bliver . . den, der kærer, afvises Kære-

maalet. MunchPet. DR. II. 467. Dommer
N. N. afsiger en Kendelse, hvorefter Arre-
stantinden løslades. — Men Assessor S.

kærer til Landsretten. NatTid.^/iil920.M.
5.sp.5. m. obj.: De to Defensorer . . havde
straks meddelt, at de kærede de nye
Fængslingskendelser . . til Landsretten.
sm8t.'^Viol926.M.l.sp.l.

IV. kære, v. ['kæ-ra] -ede. (jf. bornh.

kjæra, bede indstændigt, no. dial. kjæra, d. s.;

af II. kær; jf. ogs. III. kære 1.2 samt Kære-
mo(de)r; sj.) vise kærlighed, ømhed;
kærtegne; kæle (for). Vort Samliv var
den unge Elskovs Kuren og Kæren i

Væsen og Ord. EErichs.E.63. *Solen kæ-
rer for din matte Hud | selvfølgeligt, som
var du Græs og Mulde. KWiinstedt. Sol

ogSorg.(1926).62. m. obj.: Jeg strøg med
Haanden hen over hendes Haar, saadan
som man stryger, naar man vil kære et

Barn til Ro. EErichs.E.87. sa.N.89. \\ re-

ciprokt kæres, give hinanden kærtegn, ud-
tryk for ømme følelser. Bænkene langs
Vejen var fulde (o: af karle og piger). I

sentimentale Stillinger sad de og kæredes
forhorgent.Bang.SE.280. smst.276. 8a.T.47.

V. kære, v. se kere.

kære-, i ssgr. ['kæ-ra-] ogs. (i Kære-
fader, -lidt, -moder^ m. hovedtryk paa 2.

led: [kæ()r8-] af I. Kære, III. kære ell. II.

kær (se Kære-fader, -lidt, -moder;, -fa-
(de)r, subst. (ogs. i to ord), {dannet efter

-moder; af II. kær l.i; sj.) ilign.anv.som
-moder. Der hjalp hverken kjær' Fa'er eller

kjær' Mo'er.PalM.IL.II.169. Goldschm.
VIII.295(seu. -moder). GSchutte.(HøjskBl.
1917.1379.sp.l). -frist, en. [1.2 slutn. ell.

III.2 slutn.'l (jur.) frist, inden for hvilken

kære skal iværksættes. Hvor denne Lov
ikke bestemmer andet, er Kærefristen
2 JJger.LovNr.o3'ya909.§413.
Kær-eg:, en. (sj.) sumpeg, Quercuspa-

lustris. Landhuushoid.VII.178. VSO.
Kære-^rund, en. [1.2 slutn. ell. III.2

slutn.] (jur.) det forhold, som paakæres.
Kære iværksættes ved til den Landsret,
hvis Handling eller Afgørelse man vil

paakære, at indgive en skriftlig Frem-
stilling af Kæregrnnden.. LovNr.53^^/sl909.

§409. t -lidt, en. flt. -er (Moth.K429).
(ænyd. kier(re)lidt; af II. kær l.i; sidste

led er vistnok lidt, lidet, brugt som subst.

i bet. : noget smaat, et lille væsen (som kæle-

ord); altsaa egl.: (du) kære lille) kæreste;

kæledægge. Moth.K429. *( Venus) har over-
talt min beste Ven, |

At tage sig en Mage:
|

Den jeg, ret som min Kiærelit, |
Fra Vug-

gen vilde skøtte. Reenb.I.189. *Paafuglen,
Juno's Kiærelidt. smslJI.50.9. *Nu har hun
faaed en kiere lit. Schandrup.F3*: Biehl.

DQ.iy.55. -maal, et. (ænyd. glda. d. s.,

sy. kåromål; af I. Kære; foræld., dial., som
genoptagelse fra ældre sprog nu især hos sprog-

rensere ell. jur.) kære (1.2); klage (11.2);

klagemaal (2); ofte i forb. føre kære-
maal (imod en) ell. (jur. nu især) rejse
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kæremaal. (de) skreve . . et kæremaal
(1871: en Klageø imod indbyggerne i

Juda og ^QTMSSilQm. E8r.4.6(Chr.Vl). De
har (ofte) aabnet Deres Blade . . for en .

.

Lidendes Klager; og have end ikke disse
Kiæremaal altid frembragt den attraaede
Forandring . . er det dog stedse en Lin-
dring at faae klaget sin Nøå. Rahb.Tilsk.
1796.801. Ing.VSt.50. FMøll.J.248. *jeg
fører Kjæremaal imod min Nabo . . om
en Lod Jord, den han

|
har rænkefuldt

frapløiet mig og røvet. Gjel.KH.32. de
gamle Stuer, hvor Slægt efter Slægt ved
de slidte Skranker og trøskede Pulte
havde plejet deres Kæremaal. ORung.P.
39. Herover førte Skjalm Hvide . . tit og
ofte Kæremaal for Danerne paa Tinge.
J0lr.SD.IIL85. HjælpeO. OrdbS.(sjæU.).

II
(jur.; efter retsplejeloven 1909; jf. Udkast

til Lov om den borgerlige Retspleje. (1899).
§265) d. s. s. I. Kære 2 slutn. Overfor
Kendelser og andre Beslutninger af en
Landsret (kan) enhver . . rejse Kæremaal
til Eølesteret. LovNr.53'Vsl909.§408. hertil

(jf. Kæresag^ Kæremaals-sag (NatTid.^'^/u

1920.Aft.5.sp.4). il
(sj.) (I. s. s. Kæremo(de)r.

da de fjorten Dage var forbi, hjalp ingen
Kæremål; Værelset var lejet ud . . jeg
måtte flytte. Rørd.HS.115. -ino(de)r,
subst. [-'mo'r] (ogs. skrevet kære mo(de)rj.

{af U. kær l.i (jf. ovf. sp.ll39''''i- samt Kær-
moder^, anv. i (bønlig) tiltale, jf. bornh.
kjæra, bede indstændigt, no. kjæra, d. s. (se

IV. kære^, vel efter holl. daar helpt geen
lieve vader of moeder aan, daar helpt
geen lievemoederen aan olgn. ; mindre sand-
synlig er omdannelse af ænyd. der hiellper
slet ingen kiere (Comoedia de mundo et

paupere. (udg.l888).59), der snarest er d.

s. s. 1. Kære (1); omdannelse af ell. paa-
virkning fra Kæremaal er ogs. tænkelig;
se Festskr.VilhThoms.273; j/. Kære-fader,

-maal slutn.; talespr.) næsten kun i udtr.

som der (ell. her^ hjælper ingen kære-
mo(de)r (ell. kære mo(de)r^, om bønner,
undskyldninger, klager, som ikke nytter, ikke
kan fri vedk. for en (truende) ubehagelighed
olgn. *Jeppe, som trods alle Noder,

|

Trods al hans (o: hundens) Giøen, Springen
og Aliarm,

|
Brød sig om ingen kiære

Moder,
|
Men bandt ham fast med Grimen

til sin Arm. Bagges.I.lOS. *hver (mand)
\

Skal række Hals til Straf og Bod . . | Her
hjælper ingen kjære Moerl | Nu har I hørt
mit sidste Orå.Winth.lI1.276. En fjerde
Engel . . vinker en Karl ud af Geledet
og siger Allomarsch, følg med, min Ven I

og der hjælper ingen Kjærefader og in-
gen Kiæremoder.Goldschm.VIII.295. Øen
skulde og maatte tages, der hjalp ingen
Kære Mo'er. Drachm. STL.292. %Sutte-
peter" bad ham slippe;

| Men der hjalp
ei „kjære Mo'erl"

|
Thi med Saxen, skarp

og stor,
I
Skræderen blev ved at klippe.

Bastian.Nr.7.3. Fleuron.DTN.41. Ja, her
hjælper sgutte nogen Kæremor I AaBro-

dersen. Frandsen. (1923). 107. Gadeordb.^
Feilb.

Kær-en{i:, en. (æda. kiæræng; især
landbr.) kærstrækning af engagtig beskaffen-

hed; sid eng. (køerne) gik i Flok paa et

Stykke Kjæreng langs Mosen. Pont.S.122.
Aakj.SV.VIII.50. De østlige Byer har
gode Toftenge, de vestlige Aamader og
Kærenge. Trap.*lX.445.

10 kæres, v. se IV. kære.
Kære-SHg, en. (til 1. Kære 2 slutn.;

jf. Kæremaalssag; jur.). NatTid.^y1^1920.
M.6.sp.3. -skrift, en. (till.Yiære 2 slutn.;

jur.) skriftlig fremstilling af kæregrunden
og den paastand, som fremsættes ved kære.

LovNr.53'Vd909.§410.
1. Kæreste, en. ['k^rasda, dagl.ogs.

•k^rsda] (ogs.Kstrtsi ['kBr(8)sd] LTid.1748.
700. PMøU.1.114. Winih.VI.201. Thiele.

20 III.150. Schand.TF.I.lOl. Rørd.KK.134.
Esp. 169. Thorsen.67. OrdbS.(sjæll.). jf.
Feilb.). ftt. -r. (ænyd. d. s. (i bet. 1 og 2),

glda. d. s. ('*hwor ær blantzeflor kiæreste
mi]n. Brandt.BD.II.299. sm8t.I.155. Dyre-
rim.36.55), sv. (og fsv.) kåresta, fæstemø
(tidligere ogs. kåraste, fæstemand), no. kjæ-
reste, isl. kærasti, forlovet mand, kærasta,
forlovet kvinde; egl. (best. f. af) superl. af
II. kær 1.1, brugt som, subst., jf. ænyd. glda.

30 kære, fsv. kære m., kæra f., oldn. kæri m.,

kæra /'., samt Allerkæreste (2.i), I. Hjer-
tenskær

II
især i forb. m.gen. ell. poss. pron.,

ogs. (dagl.) i besi. f. om den til- ell. omtalte

persons kæreste (i bet. 1 og 2))

1) (nu i atm. talespr. anvendt som et jæv-
nere og naturligere udtr. end (ens) forlovede

;

jf.: „Ordet tilhører udelukkende Talespr.,

og er ikke ædelt." Levin.) om den ene per-

son af et par, som agter at indgaa ægteskab

40 (med ell. uden officiel deklaration af forlo-

velsen); (ens) forlovede (jf. Fæste-mand
(1), -mø); ogs. (nu dagl.) om den (kvinde
ell. mand), som en (mand ell. kvinde ) staar i

elskovsforhold til; elsker(inde) (2.3). Hvad
er din Kiereste (1871: Elskede; frem for

en anden kiereste (1871: en Andens El-
skedej, du deyligste iblant qvindernel
Højs.5.9(Chr.yi). Jeg Friderich von der
Maase (har) i dag overleveret til Etats

50 Raad Rostgaard en Guldring . . som Hånd
til min Elskelige Kiæreste, Jomfrue Con-
radine Sophie Rostgaard . . i mit navn
vil overgive. Cit.l719.(Bruun.FR.II.105).
Lisbed: „Maa jeg ikke omfavne min Kiæ-
reste, som jeg ikke har seet i nogle Aar?"
Holb.Er.IIL6. du kand faa saa mange
Kierister, som der bliver Mascarader i

Aaret til. sa.Mase.

I

II.3. Valerius, Mari-
anes Kiæreste. KomGrønneg. II. 198. Nei

60 aldrig skulde noget Fruentimmer faae
mig under Pidsken, enten hun saa var
min Kiereste eller min Kone. Rahb.(Skuesp.
XII.282). Tænk, jeg i min Kierestes Huus,
som endnu ikke er min Msmd? Jacobi.
(smst.VII.401). *Mange Piger paa min
Alder | Kan med voksne Herrer gaa, I
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Som sig deres Kærest kalder, | Og af

hvem de Ringe faa. PMøll.1.114. *Da
straalte hans Ansigt med Høihed og Ro,

|

Han mærkede klarligt, hun var sin Kjæ-
rest tro.Winth.VI.201. *l hver en Havn
han kommer, en Kjæreste han hsir.ABe-
cke.P.25. Min inderlig elskede Kæreste,
Læge N. G. tog Gud hjem til sig, stille og
roligt. BerlTidPh2l904.M.Till.l.sp.6. Esp.
169. Thorsen. 67. Brenderup. §44. Feilb.

overf.i Læseren seer vel heraf, at Hr. D.
har fattet Kiærlighed for en Theorie, og
at alle hans Begreber have rettet sig efter

samme, paa det at han ikke skulde giøre
denne sin Kiærest imod. LTid.1748. 700.

\\

"f i forb. som sin forlovede eW. trolovede
kæreste. Det bekiender jeg ere trøste-

lige Ord at høre af sin forlovede Kiære-
ste. Holb.Pern.II.l. den Afdødes trolovede
Kiereste. Stampe. 1. 373. || i modsætnings-
forhold til (ens) forlovede, min Datter
(sidder) i Mørkningen i Sofaen med sin

Forlovede — de sidde ganske stille —
naturligviis — og saa høre de at Pi-

fen trækker Kjeresten ind i Kjøkkenet.
WitzJurg.nr.3. det er nu mit Ønske at

ægte min Kæreste (JurFormularbog.^52

:

Forlovedej. JurFormularbog.^ 58. jf. ndf.
l.41f. samt: Mange, der ikke ere for-

lovede, og dog have en Kjæreste, Mange,
der ere forlovede, og dog ikke have en
Kjæreste. Kierk.1.289. \\ i fit. om et forlovet

par: kærestefolk. Som det nu gjerne
gaaer med unge Kjærester, saa gik det
ogsaa . . med EU og Yisti.Blich.(1920).
VII.43. lad Kjæresterne være alene. Heib.
Poet.VI.376. i alm. spr. nu kun i forb. som
være kærester. *I

|
Er begge saa for-

elskede endnu,
| Som I var Kiærester, ei

Ægtefolk. Oehl.C.258. Blich.(1920).XY.14.
hans Datter . . og jeg ere Kjærester, For-
lovede vilde jeg sige. [Levetzow.] Anna.
(1864).36. Feilb. \\ i forb. som være ell.

lege, spille kæreste med, især om
forhold af mindre højtidelig, alvorlig ell.

varig art („kæreste(s) med"), denne her-
sens Hans Mortensen . . vil lege Kjære-
ste med hende, og render efter hende
2Ll\evegne.Heib.Poet.VI.46. (de) pyntede,
raae Herrer, som . . lege Kjæreste med
YertshuvLspigerne.Winth.lX.277. hun si-

ger, at det er Dem, der er Kjærest med
Mette. Schand. TF. 1. 101. JPJac. 1. 277.
Saa siger jeg til Mor, at Du løber og
spiller Kæreste med Elev Jakobsen. TFieJ.

Fæd.183. Eørd.KK.134. Det er en køn og
god Pige, Hr. Dommer, og jeg skal ikke
nægte, at jeg blev saadan lidt Kæreste
med hende. Pol.ysl922. 3. sp.2. Feilb. \\ i

udtr.for (spøg.) spaadom: Saamange Gange
Fingrene knække i Ledene, naar man
trækker i dem, saamange Kiærester har
Vedkommende. TAieZe.JiJ. 7^. Feilb, jf.:
Manilaløberen knirker og strækker sig
som i Velvære, eller omtrent som naar
man trækker Kærester ud af en Finger.

OscJen8.IN.8. || i udtr. for et (i tidligere

tid alm.) kortspil. Sidste Stik en Kæ-
reste . . Spilles ganske som Femkort,
hvert Stik en Pebernød, sidste Stik et
Æble. Kun faar man her i Stedet for
Æblet en Kæreste. Hvilken afgør de øv-
rige Spillere og Kortene. Naar den, der
har faaet sidste Stik, skal have en Kære-
ste, bringer hver af hans Medspillere en

10 i Forslag. GlSpil.78.

2) (altr. fra omkr. midten af 18. aarh. i

aftagende brug i højere kredse (i Kbh.); jf.:
„Man kan og endnu bruge det om gifte

Koner, endskiønt det i denne Mening er
noget gemeent." JSneed.II.270. „gammel-
dags, og for det meste kun brugeligt i

Provindserne og blandt de simplere Folke-
klasser." VSO. „Temmelig almindeligt i

det 18de Aarh. indtil dettes sidste Decen-
20 nier. *" M.olb.(Holb.Com.I.(1843).42); nu kun

arkais.) om ægtefælle, „min Kiæreste er
meget eenfoldig og stille." Henrick, (ven-
der sig til Studenstrup:) „Monfrere skal
ikke troe det sidste, thi hans Koene er
een af de artigste Koener her i Byen,
men hånd er selv noget jaloux." Holb.llJ.
II. 2. hendes Kiæreste Madame, er vel
meget glad, at hånd har faaet en Livs Ar-
ving paa hans gamle kider. sa.Bars.II.2.

30 Vær saa god at hilse Kiæresten (o: man-
den). smst.II.6. Mag. S. er . . bleven Enke-
mand paany, idet hans sidste Kiæreste .

.

er ved Døden afgangen. Gram.Breve.2. I

Onsdags (holdt) Sr. Jean Walleau og hans
Kiereste, deres Bryllups Dag paa nye,
efter 50 Aars fornøyelige Ægteskab. Adr.
^I<il762.sp.7. Naar man . . siger til en Mand:
Hvorledes lever deres Kiereste? forstaaer
man derved altid hans Kone. JSweerfJi.^70.

40 Herr Panthakak og hans Frue Kjæreste.
Ew.(1914).IV.112. CFrim.Poet.39. PAEeib.
118.449. er Kiæresten hjemme? Hvorledes
befinder Kiæresten sig? Kun den Spør-
gende kan bruge Ordet i den Betydning.
Den Svarende siger: min Mand, min Kone.
VSO. *Lucie, den blide | Skal fly mig at

vide,
I
Hvis Dug jeg skal brede,

|
Hvis

Seng jeg skal rede,
|
Hvis Kiærest jeg

skal være,
|
Hvis Barn jeg skal bære,

|

50 Hvis Arm jeg skal sove il Thiele.III.150.

JPJac.I.61.
IL kiereste, v. ['kBr(3)sda] -ede. vbs.

jf. Kæresteri, {af I. Kæreste ell. dannet til

Kæresteri (følt som vbs.); jf. kæresterere;
dagl.) staa i (løsere) kærlighedsforhold
til en; give erotiske følelser udtryk i

optræden, udveksling af kærtegn olgn.;

oftest i pass.: kærestes, m. aktiv (ell. re-

ciprok) bet. Ingen maatte mærke, at hun
60 havde været ude for at kærestes. Gravl

Øen.59. Feilb. især i forb. m. præp. med:
være kæreste med (næsten kun som udtr. for
løsere forbindelse), han (er) begyndt at kje-

restes med Vilhelmine. Blich.K.53. hvor
skal jeg faa fat paa en ung Pige, som vil

kærestes med mig? PRMøll.DS.72. han
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drak med Mødrene, og kærestedes med
Figerne. Rørd.Va.211. hun vUde ikke „have
ham"! men nok kærestes med ham, naar
det kunde gaa stille af. ThitJensJ.SS. Feilb.

II
0^8. kæreste med, d.s. Jørgine havde

givet begge Bejlerne Anledning, hun havde
i sin Vaklen kærestet snart med Thomas,
snart med Fou\.JVJen8,HF.lJ25. Sønnen
— den Snothas, aldrig bestilte han andet
end cykle, spille Kort, tage til Fester og
kæreste med Pigerne, endda han var kun
19AsLr.Hamann.FynskLandmand8liv.(1905).
81. En ung Pige, som har Agtelse for sig

selv . . giver sig ikke til paa egen Haand
at kæreste med unge Mænål ÆmilRasm.
DL.114. Bregend.( Verden og Yi.1922.750).
OrdbS.(Fyn; ogs. m. h. t. forlovelse).

Kæreste-, i ssgr. af I. Kæreste 1.

-affære, en. (jf. Kærlighedsaffære; 1. br.).

Jeg blander mig ikke i min Søsters Kjæ-
resteaffærer. Goldschm.1.275. -brev, et.

(jf. Kærlighedsbrev^ om kærestefolks breve

til hinanden. Recke.ST.62. DagNyh.'yi2l912.
2.sp.2. Feilb. -dag^, en. (sj. i rigsspr.) i flt,

om den tid, man er kærester (jf. Forlovel-
sesdag^. Sjælden fik de nygifte hinanden
at see . . skjøndt Ægtefolk, nød de Kjere-
stedagenes hele LykssMghed. Blich.(1920).

V.81. Feilb. -finger, en. (sj.) om ring-

fingeren; guldbrand (II). en bred Guldring
paa KiærestefingeTen.Blich.IV.636. -folk,
pi. (jf. Folk 4; aagl.) om (et par) kærester.

Kjærestefolk, veed man nok, ere aldrig

fornøiede, uden de ere alene. Heib.Poet.
VI.363. Gylb.KV.25. skulle vi saa ikke
være Kjærestefolk (nu alm.i kæresterj, vi

passe saa godt sammen. HCAnd.V.295.
D&H. Feilb.jf I. Kæreste 1: Thomas vidste
meget godt, at . . Mette og Bech legede
K\ær estef o\k.Schand.TF.I.100. -gave,
en. især m. h. t. tidligere tiders forhold: gave,

som en person (især en mand) giver sin

kæreste. BOls.DFM.5. Gravl.0en.152. -han-
del, en. (jf. II. Handel 2.i, Kærligheds-
handel; nu næppe i rigsspr.) kærestefor-
hold; kærlighedsforhold; kæresteri, hun havde
druknet sig for en Kjerestehandels Skyld.
Blich.(1833).VII.30. -kaal, en.(isærdial.)
om, Sankt Hans urter (Sedum telephium L.),

som (i tidligere tid) hæng(t)es op (parvis),

for at man af deres vækst kan spaa om sin

skæbne i kærlighed. BOls.DFM.7. MentzO.
Bill. 217. HPÉansen. Renlighed i gi. Dage.
(1928).ll. Feilb. -ned, en. (især spøg.)

kærestesorg. Jeg har Kærestenød i disse
Dage . . jeg (er) bange for, at jeg mister
Lille-Anne (o: at kæresten gaar sin vej).

Florian.Br.51. især (i talem.) i forb. m. Al-
buestød (2), s.d.

kæresterere, v. [kBr(a)sd8're'r8]-ede.

(af I. Kæreste ell. II. kæreste; dagl.) d. s. s.

II. kæreste, jeg (kunde ikke) begribe deres
Inddeling af Kvinder i dem, man agtede.
og dem, man kærestererede med. KLars.
AH. 62. Buchh.Fodspor i Støvet.(1928).41.
Kæresteri, et. [kBr(8)sd8'ri'] flt. -er.

(af I. Kæreste eM. II. kæreste; dagl.) det
at kærestes (med en); (løsere) kærlig-
hedsforhold. Rahb.Charis.1807.110.114. vi
dreve et Slags Kiæresteri sammen. KM
Rahb.76. Tjeneren . . kunde (ikke) und-
være . . lidt Kjeresterie. Blich.K.28. Vore
Huusmødre . . klage over at Pigernes Kjæ-
resteri næsten altid er Smudsighed. Levin.
(BerlTid:'V9l845.3.sp.2). dette Kærresteri

10 mellem Madmoder og Kusk. JPJacI.^ 70.

Lars havde noget Kæresteri for med en
Sypige.JVJens.HF.25. Paa Englandsrejsen
havde C. flere KæTestener.NMøll.VLitt.II.
80. jf. (m. h. t. dyr) : Om Aftenen . . lister

Ræven ud paa Musejagt, Harerne gaaer
paa Kjæresteri. Bogan.lt.l07.

||
(sj.) m. h. t.

personer af samme køn. en vis Art af una-
turligt Kæresteri mellem Kvinder, hvor
det just ikke kommer til perverse Aktus,

20 men hvor der dog kan erkendes en usma-

felig Intimitet i FoThol&et. KPont.Retsmed.
.60. kærestes, v. se II. kæreste.
Kæreste-skab, et. (sj.) kæresterLRahb.

Chari8.1807.113. D&H. -sorg, en. sorg paa
grund af ulykkelig kærlighed (jf. Kærlig-
hedssorg^, min egen Redekam var forlibt

i mig (o: en flip)^ hun tabte alle sine
Tænder af Kjærestesorg. HCAnd.VI.112.
Arbejdet var en god Lægedom mod Kjæ-

30 iestesoYgen.Schand.SB.242. Feilb. -stand,
en. (sj.). een af disse (o: mine erfaringer)
kunde maaskee være Dig nyttig i din
Kjerestestand, da Følelse og Imagination
saa let tage Tøilen fra Foxnniten. Blich.

(1920).VIII.7. -vise, en. ^j/". Kærligheds-
vise; sj. i rigsspr.) vise, der handler om kær-
lighed ell. kæresteforhold. S&B. Feilb.

Kære-sondag, en. [1.2] (ænyd.glda.
d. s., fsv. kæra sunnudagher, oldn. kæru-

40 sunnudagr (kærslu-), eng. Csne Sunday;
rimeligvis efter dagens evangelium, Joh.8.
46-48: jøderne fører klager mod Jesus; for-

æld.) femte søndag i fasten. Moth.K431. VSO.
D&H.
Kær-føn, en. (nu ikke i rigsspr.) d. s. s.

-dun. VSO. -gaard, en. se Kirkegaard.
-gran, en. S5r (nu sj.) sumpfyr, Pinus pa-
lustris Mill. (P. australis Michx.). Træearter.

(1799).274. Landhuushold.VII.200. VSO.
50 -grund, en. (jf. -jord; 1. br.) sumpet, vaad

grund; mosegrund. Landhuushold.I.243.VSO.
-hed, en. [II] (sj.) om egenskab ell. forhold.

II
til II. kær l.i ell. 3.2. Der var ingen Bro

af Kærhed mellem sidst og nu, ikke et

Kærtegn dannede Forbindelsen; han kom
blot sort og sønderreven af Sind og søgte
Ly hos hende for Mørket. AndNx.DM.III.
161.

I)
til II. kær 1.2. Fra døden sank hun

som i drømme ind i et ukendt land, hvis
60 kærhed dog bestod i, at hun syntes at erin-

dre ået.AnkerLars.VS.257. \\ til II. kær 3.i,

m. præp. efter: begærlighed; attraa. Kiær-
hed efter Ære.VSO. -kog, en. \ navn
paa dagrovfugle af slægten Circus. Kjærbøll.

48. Baud.HS.103. Af en Kærhøg at være
er Hedehøgen usædvanlig elegant saavel

XI. Rentrykt »Vio 1929 73
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i Bygning som i Flugt. HWeis.Kærhøge.
(1923).59. II

om enkelte arter: blaa ^jY.Blaa-,

Hede-, Kornfalkj, graa OT-Engfalk, Eng-,
Hedehøge, rødbrun (jf. Fiske-, Rørhøgj
kærhøg, C. cyanens, pygargus, aeruginosus.

KjærbøU.49.52.55. Baud.GK.85. Spdrck.ND.
552. -jord, en. (jf. -grund; især fagl.)

moseagtig jord. OeconJourn.IT58.71. (jord-

arten i et) smalt Bælte, hvor det egentlige
Humuslag begynder og efterhaanden ud
imod Mosen tiltager i Dybde af indtil et

Par Fod . . kaldes Kærjord eller mose-
agtig Jord. LandmB.1.386. \\ ogs. om jord-
stykke af denne beskaffenhed. Fra den lille

Vildmose strækker si^ flade Kjær, Enge og
dyrkede Kjærjorder.Tirajp.^JJ.^^5. LandmB.
1.101. -kommen, part. adj. [-|k(om'(8)n]

intk. -i ell. (dagl.) d. s. ell. (1. br.) -kommet
(Rahb.ProsF.1.70. jf. ukiærkommet (Oehl.

AV.(1810).48: uvelkomment;. Oehl.(1841).

V.32); best. f. og flt. -komne ell. (nu næppe
br.) d. s. (Kom Grønneg.II.5); gradbøjn. i

alm. ved omskrivning m. mere, mest, dog
ogs. ved endelse: SM^eW. -komnest (Gylb.II.

42). {ænyd. glda. d. s., sv. karkommen, no.

kjærkommen, isl. kærkominn; af H. kær 1)
om (ankommende) person ell. (nu især; jf.
velkommen; ting (gave), indtrædende be-

givenhed, situation olgn.: som man modtager,
imødeser, hilser med glæde; hvis ankomst ell.

indtræden vækker glæde; velkommen, hånd
er mig . . kierkommen. Holb.Vgs.III.l. Den
der bliver best modtagen er icke altid

den meest Kiærkommen. KomGrønneg.II.5.
de hende tilsendte 6 Fasaner . . var hende
en gandske kiærkommen Foræring. Gram.
Breve.276. Hvor glædelig og hvor kier-
kommen denne Printzes Fødsel var, icke
alleeniste for Hans Hr. Fader, men end og-
saa for Rigerne og Undersaatterne. Slange.
ChrIV.3. mit Besøg er Dem ikke kiær-
kommet. Rahb.ProsF.I.70. *du har bragt
— kiærkomment Budskab. Oehl.AV.19. *aa
klinger Signalet til Kampen: |

Velkom-
men, kjærkommen nu syntes ham Tubaens
Klsingl Holst.II.155. (kortspil) er en Ad-
spredelse, der særlig egner sig for de
Ældre, for hvem det tidt er meget kær-
komment at kunne sætte sig til et Spille-

bord. ÆJGad.rr.ii5.
kærlig:, «^/- ['k^rli] IIøysg.AG.143.

adv.d.s.(Moth.K429. Holb.Pern.1.7. e.alm.)
ell. -t (Ing.RSEJL213 MO.) ell. (f) -en
(Es.38.17. Bolb.DNB.582. Slange.ChrlV.
90. Skuesp.V.339. VSO. MO.). {ænyd. glda.
d. s. (Brandt.BB.I.338.351), sv. kårlig (fsv.

kærlikerj, no. kjærlig, (sen.) oldn.kærligT;

af II. kær (1)) om person, optræden, ytring
osv.: som viser ell. vidner om, at vedk.
person nærer varme, inderlige følel-
ser for et andet væsen, især person
(sj. ting); som føler, viser, vidner om
kærlighed (især i betl), han havde Pi-
gen kjær og talede kjærligen med Pi-
en. lMos.34.3. de fremføre kierlige ord
1871 : det, der er behageligt; med deres

Mund, men deres hierte vandrer efter
deres gienghed.Ez.33.31(Chr.VI). værer
alle ligesindede, medlidende, kierlige mod
Brødrene, barmhiertige , velvillige. iPef.
3.8. *Bliv ved Guds Bud, og lad din Troe

|

I kjærlig Gjerning kjende. Kingo.284. Ce-
cilie holder Sophie i sine Arme, og tryk-
ker hende kiærligen op til sig.Skuesp.V.
339. *Den Fryd, en kiærlig Mand og Fader

10 lønnes med. Mahb.PoetF.II.149. *kjæk som
Helten, kjærlig som en Kvinde. Grundtv.
PS.IV.399. *Lammet hviler ved Hyrdens
Fod,

I
Nævnes med kjærlige Navne. Jn^.

RSE.y11.162. *(hun) svared sagte, men
med Ord saa søde,

|
Og med et Blik, der

sagde meer end Ord:
|
Nei! det er ikke

meer Coquetteriel |
Det er en sand, en

øm, en kjærlig AttiSLSL. Beib.Poet.IV. 326.
*Hun taler til den (o: en fugl) med en

20 kjærlig Stemme.PalM.VII.13. *de brustne
Blik

I

Ingen kjærlig Haand har lukket.
IIolst.1.5. *Han var saa god, saa øm og
kjærlig over (alm.: imod;

|
Sin gamle

Moder. CKMolb.SD.46. Han var en kærlig
sjæl. Ejortø.DG.97. jf.: efterdi hun for-

tryder sit forrige Væsen, saa beder jeg
kiærligst, at hun maa blive I deres Huus.
Holb.LSk.II.5.

II
(l.br.) m. h. t. gensidigt

(kærligheds)forhold, et kærligt egteskab.
30 Moth.K429. *jeg heller vilde døe,

|
End

en Tilsammenkomst saa kierlig dem til-

stæde,
I
End see forliebte Folk sig med

en anden g\2eåe.Holb.Paars.6. *uden Tvivl
har jeg iglen forstyrret

| Et kiærligt Stævne
mellem ham og Bertha. Oe/iZ. 71. i55. || i

brevstil, over for personer, som man staar
i familie- ell. (nært, inderligt) venskabsfor-
hold til. (mange) kærlig(e) hilsen(er), din
hengivne broder, ven olgn.

\ || (sj.) m.
40 h.t. følelser over for ting ell. forhold (jf.freå-y

fædrelandskærlig;. Det er latterligt med
Pels i April . . Men koldt er det, og man er
blevet kærlig overfor sit Relbred. AEen-
ningsen.KA.51.

|| f^KjærliglEn Op-
muntring til Mandskabet, der haler i et

Toug eller hiver i Bradspillet. Ordet an-
tyder, at de skulle hale paa een Gang og
villigen anvende alle deres Kræfter. Ear-
boe.MarO.

50 Kærlighed, en. ['kBrli|he?8] flt. (sj.;

nu næsten kun i bet. 2.2; -er. {ænyd. glda.

d. s., SV. karlighet, no. kjærlighet (jf. glda.

kærlek, -legh, sv. kårlek, oldn. kærleikr;;
til kærlig)

1) (instinktivt bestemt) varm, inder-
lig følelse over for et andet væsen,
især person, sjældnere en ting olgn., som
man føler sig nøje knyttet til. l.l)

(især (D) i al alm. de Bøde vide ikke No-
60 get . . Baade deres Kjærlighed og deres
Had og deres Avind er forlængst ior-

SYunden. Præd. 9. 6. der (har) altid . . været
et troe, oprigtigt og uforfalsket Ven-
skabs Kiærligheds og Amours Baand, der
har sammenknyttet . . vore Huuse. Eolb.
Bars.II.7. Børn ere Forældre, efter Na-
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turens Lov, Kierlighed, Ærbødighed og
Lydighed skyldige. Nørreg. Privatr. 1. 21 7.

I Lisenhain . . levede trende Mennesker
et saa lykkeligt Liv, som faderlig, barn-
lig, søsterlig og broderlig Kiærlighed
kunne skiænke. Rahh.FortJlAO? . det er
en oprigtig Kjerlighed, hvormed Læreren
omfatter sin . . Lærling. Myn8t.Tale.(1843).
16. hvor snart lærte Hun . . med søsterlig

(1914).IV. 360. 8m8t.353. Gjør mig den
Kierlighed (betyder) Hav den Godhed for
mig. Leth.(1800). (iron.) i udtr.fsLSL kær-
ligheden at føle ell.(nu næppe i rigsspr.)

finde (Moth.K439. We88.LhF.103. Grundtv.
Saxo. III.212. Bøgh.III.34. KlBernt8en.Æ.
1.204. Feilb. jf. H. finde l.i) ell. prøve
(D&H. Feilb.), (paa grund af iver efter
noget, utilbøjelighed til at lytte til andres

Kierlighed at elske de nye Veninder, sa. lo raad olgn.) faa ulemperne ell. skyggesiderne
Wilh.ll. *En evig Tak

I Og Hjertets
varme Kjærlighed Jer lønner. FalAf. VII.
234. Venskab (er) Kærlighed mellem to

nogenlunde ligestillede Ir^iviåev.SaUXV.
128.

II (jf. bet. 2.1 og 3^ m. genstanden for
følelsen udtrykt ved forb. m. præp. tor (IV.

7.4), (i) mod ell. (nu især) til. Krigsfolkets
Kiærlighed til SjllsL.Holb.Hh.II.340. deres
Konge . . havde ladet see større Kierlig-

ved noget (især et forehavende) at føle; faa
(alvorlige) ubehageligheder (barsk vejr, kulde,

nu næsten kun (som trusel) : en persons vrede,

straf olgn.) at føle. Det var ikke godt at
flyve ude (om efteraaret) 1 Sommerklæder,
da vilde man faae Kjærligheden at føle,

som man siger.HCAnd. VII.255. (var jeg)
kommen hiem (til min kone) med tomme
Hænder og foruden Eselet, saa kunde je

hed mod dem end mod sin egen Søn. sa. 20 vist faaet Kierligheden at føle. Lieb.I)
Ep. V.171. Kongen kiendte at Borger Frie-
hed bestemt ved retfærdig Lov giver
Kierlighed til ¥ddårel2inå.Thaar.(indskrift
paa Frihedsstøtten i Kbh. 1792). kiender du
ikke Elskov, saa kiender du dog Forældres
Kiærlighed til deres Børn. Oehl.ØS.207.
*Amor paa sine Vinger

|
Har Elskov bragt

. .
I

Hun (0: Urania) bringer Kiærligheden
|

For Ven, for Søster, Broder. sa.L.L 274.

11.28. når Erik fik rigtig fat i søvandet
og kulden gik 1 det, så det sved som salt-

lage, så vilde han nok få kærligheden at
føle. Så vilde han få noget andet at stille

med hjemme end de hvide tøsehænder,
han nu h?Lvde. NMøll.II.64. Tro Du mig,
han har fanget mange paa den Krog, men
har de først Krogen i Halsen, saa faar De
vist nok Kærligheden at føle. GyrLemche.

Kiærlighed mod de Umælende er alminde- 30 NA.30. 1.2) (relig.) m. h. t. religiøst betonet
ligere i Orienten, end i Europa. 7-SO. hen
desKjærlighed forAnnunziata var rørende.
HCAnd.I.172. „Moderfølelsen" (er) den
Beskyttendes Kærlighed til den Beskyt-
tede, mest udpræget i Moderens Forhold
til Barnet. SaUXV.128. f m. objektiv gen.:

•Fødelandets Kjærlighed lære
| vore Kri-

gere Kjækhed i Krig. PAHeib.US. 599.
\\

(jf. bet. 2.1 og S) i særlige verbalforbindelser

følelsesforhold \\ om broder-, næstekærlighed.
værer hverandre inderligen hengivne i

broderlig Kierlighed (1907: Broderkær-
lighedj. i^om.i^.iO. Kierligheden giør
Næsten ikke Ondt; derfor er Kierlig-
heden Lovens Fylde.smst.13.10. Talede
jeg med Menneskers og Engles Tunge-
maal, men havde ikke Kierlighed, da var
jeg en lydende Malm, eller en klingende

som fatte, føle, nære, vise kærlig- 40 Bielde.iCor.i 5.i. Saa bliver da Tro, Haab,
hed for ell. imod ell. (især) til en, have,
vinde ens kærlighed olgn. jeg (0: Hen-
rich) har fattet saadan Kiærlighed til dig
(0: Studenstrup) af dend korte Omgiæn-
gelse vi har haft sammen, at jeg skyer
hverken Ild eller Vand for at frelse dig.
Holb.UJ. V.9. han søger at vinde Romernes
Kierlighed, sa. Hh. 11.416. *Mennesker ..

vil tale
I
Ret meget om den store Kjær-

Kierlighed, disse tre; men størst iblandt
disse er Kierligheden. smsf.i5. 1.9. haver
for alle Ting en inderlig Kierlighed til

hverandre; thi Kierligheden skal skiule
Synders Mangfoldighed. lPet.4.8. *Mit
Land, siger Herren, er Himmel og Jord,

j

Hvor Kjærlighed bor. Grundtv.SS.IV.322.
JSchjørring. Sange og Rim. (1898). 9. kær-
lighedens husstand, (efter lat.fsLmilia.

lighed,
I
De for Dig nære. Bagger.Chrtst.2. 50 caritatis; hist.) betegnelse for en religiøs sekt

mO. D&H. kaste sin kærlighed paa
se II. kaste 7.4. CP bære, have kærlig-
hed til ell. (nu næppe br.) for en. Moth.
K429. min største Fornøjelse er, at tiene
fremmede Folk, jeg bær i særdeleshed
en stor Kiærlighed til dend Jydske Na-
tion. Holb.UJ. 1.4. Den Kiærlighed som
han bærer for de to \Jskyldige.Ew.(1914).
1.218. Gylb.V.67. Moder og Søn . . bær

i Holland og England i 16. aarh., som saa
religionens væsen i kærlighed (familister).

Sal. VI.313.
II
om den troendes følelse over for

gud. *Naar dette Himmel-sterke Baand
|

I Verden tager Overhaand, | Da voxer
Kierlighed til Gnd.Brors.186. Vi skulle
over alle Ting elske Gud, det er: vi skulle
have den inderligste Kjerlighed til Gud,
saa at vor største Glæde er Glæden over

stor Kærlighed til YAndinden.JPJac.II.108. 60 ha.m.Katek.§18. || om guds, Kristi følelse (god-

t Have megen Kierlighed hos Een
være meget yndet hos Een. Leth.(1800).
t m. afsvækket bet. i forb. have ell. gøre
(en) den kærlighed (at), have, vise den
godhed (2.2), venlighed (at). Hav den Kjær-
lighed at svare mig, som snarest. Ew.

hed) over for menneskene. Vor Herres Jesu
Christi Naade, og Guds Kierlighed, og
den Hellig Aands Samfund være med
Eder a.lle.2Cor.l3.13. *0 saa kommer da
den Dag,

|
At jeg i mig finde kand

|
Dine

(o : Jesu) Kierligheders Brand. Brors. 94.

73*
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trækning) mellem mand og kvinde, som har
sit grundlag i kønsforskellen: erotisk fø-
lelse over for person af modsat køn
(jf. ogs, græsk kærlighed u. II. græsk^; el-

skov (ofte mods. Elskov om en ædlere, vari-

gere, mindre sanselig form af denne følelse^

se Elskov sp. 310^^« ). Kierlighed er dog
en Passion som overgaar alle Passioner.
Holb.Jul.lsc. hun er færdig at sprække af

*pris din Gud,
|
(som) over os sin Kjær-

lighed
I
Med Trøsteren udøser 1 Grundtv.

SS.1II.2. *Ud fra Forraadnelsens Hjem
jeg gaaer; | Forbarmelsens Haand mig
kvæger: |

Hos mig Kjærligheds Fyrste
staaer, j Rækker naig Saligheds Bæger.
Ing.RSE.VIL163(jf. Fyrste 5.i;. (guds)

Godhed imod Menneskene i Særdeleshed
kaldes ogsaa Kjerlighed. Katek.§14. m. til-

nærmelse til personifikation: Hvo som ikke lo Kiærlighed. 8a.Vgs.(1731 )JlI.5. ved at be-
skrive hendes (o: Dyvekes) Skiønhed, op-
tendte (Erik Walkendorf) ham (o: Kri-
stian II) til hæftig Kierlighed. sa.DH.II.8,
*Hvert Ægtepar, som med Kjærlighed

|

IJesuNavn holder Bryllups-Gilde. Grwwd^v.
SS.IV.347. *Kjærlighedens Fryd er skjøn,
men ak I saa kort;

| Blodet kjølnes snar-
lig, Ilden svinder hoTt.Blich.(1920).IV.208.
Jeg havde stedse forestillet mig, at Kjer-

elsker, kiender ikke Gud; thi Gud er

Kierlighed, iJoA.4.8. Naar vi sige, at Gud
er Kjærlighed, da sige vi jo derved, at

han er den uendeligt sig meddelende.
Kierk. XIII. 140. 1.3) O/. Højhed 4 samt

ty. liehden og liebe, ^oZ^.liefde i lign.anv.;

nu.sj.) som titel ml.(ell.til) fyrstelige per-

soner (især saadanne, der er forbundne ved

nært slægtskab ell. venskab). Moth.K429.
naar det Gud skal behage hendes Kjer- 20 lighed nødvendig maatte begynde ved det

allerførste Syn. sm8t.XIX.96. *0m Rang og
Stand ei Kjærligheden spørger. Heib.Poet.
IV. 333. *Fortæl mig

|
Din Kjærlighed

(o: kærlighedshistorie). PalM.II.84. det er
det, der adskiller al Kjærlighed fra Vel-
lyst, at den har et Evighedens Præg paa
sig. Kierk.II.20. det gjorde hans Brynde
hidsigere, men ringere; Attraaen var stær-

gen "af Danmark. sms<.P54. Hendes Kiær- kere, men Kærligheden mindre. NMølL
lighed fo : den syensfee (Zrowmn^'J kunde være 30 VLitt.1.526. JVJens.C.87. (jf. bet. 2.2:) den
forsikret, at Kongen .. intet andet søgte, store kærlighed, den dybe, alvorlige,.

lighed Vores elskede kjere Gemahl fra

hendes Svangerskab i Naade at forløse.

MB.1701.98. Eders Majt og Kierlighed.

JJuel.455. Alt saa kunde ikke Deres Kiær-
ligheder Chur- Fyrsterne, ja slet ingen,

fortænke Kongen, det Hans Majest. nu i

agt tog hvad der tiente til sin egen Fred.
Slange.ChrIV.1285. Hans Kiærlighed Kon-

end det som kunde komme Hendes Kiær
lighed og Sverriges Crone til Velstand.

smst. VSO. Højbaarne Fyrstinde, allerhøjst-

elskede kjære Fru Gemalinde (o: dronning
Loui8e)\ Vi (o: Chr.IX) give Eders Kjær-
lighed hermed tilkjende, at (osv.).MinT.
1888.A.73. 1.4) (især til bet. l.i, dog ogs. i

flere tilfælde — undertiden fortrinsvis —

varige erotiske følelse (forelskelse), (ægtepar-
rets) Forhold var ikke den jævne prak-
tiske Holden-af men selve den store Kær-
lighed. AndNx.PE.III.174. Det er det be-
drøvelige ved den saakaldte store Kær-
lighed, den kan nok dø, men man kan
aldrig faa Liget af den ud af Huset. Thit
Jens.J.227. Den store Kærlighed. AHen-

anvendt i 6e<.2, jf.bet.2.i) ordspr. og talem. 40 ningsen.(bogtitel.l917). den fri kærlig-
gammel kærlighed ruster ff rustes.
Mau.4642) ikke 0: dør ikke, forgaar ikke

(trods aarenes gang, langvarig adskillelse

osv.; jf.lLg&mmel 6.i).LTid.l757.374. *Vi
har en gammel Kjærlighed, |

Som ruster

ingenlunde, |
Til Fædres Land. Grundtv.

PS. V1.598. Gammelt Venskab ruster ikke,

saalidt som gammel Kjærlighed.jHeift.Poei.

11.247. jf. : Gammel Kiærlighed forgaaer

hed, se I. fri 3.5. sanselig, ulykkelig
kærlighed olgn., se sanselig osv. kær-
lighed og kildevand, se w. Kildevand,
kærligheds ild, se I. Ild 7.2 (jf. Kærlig-
hedsild^. ji/. Kærlighedsgud: Kjerlighe-
dens Gud havde ramt mig med sin sik-

kreste Fiil. Blich.(1920).XIX.96. \\ om dc^

legemlige udtryk for ell. ytringer af den ero-

tiske følelse (kærtegn, kys, kønslig hengivelse)^

ikke. vAph.(1764). *Nu skal det aaben- 50 Lader os aarle gaae til Viingaardene .

bares,
|
At gammel Kjærlighed

|
I hver

en Skærsild klares,
| Og er for Rust i

Fred. Grundtv.PS. VI. 9. Jf. bet. 2.i (og 2.i)

:

sa.Saxo.L168. Hrz.XVI.27. IV. 59. lang
fraværelse gør kold kærlighed, se

Fraværelse 2.i sluin. kærlighed er ell.

gør blind, se blind 2.2. sml.: man siger

jo, at Kjærlighed gjør skarpsindig. Ifr^^.

XV.316. *knappenaal og knive
|
skal

der vil jeg skjenke dig min Kjærlighed.
Eøjs.7.12. *Natten er for Kiærlighed, |

Da-
gen for Bedrifter! Oehl.F.90. *Rugen ring-
led vidt og bredt om Kys og Kjærlighed.
Aakj.RS.23.

\\ (jf. bet. l.i og S) m. genstanden
for følelserne udtrykt ved forb. m.præp. for
ell. (nu især) til. *ei miskiænder jeg . . f

Din inderlige Kiærlighed for ham. Rahb^
Skuesp.I.80. hans uforglemmelige Kjær-

kærlighed fordrive, se Kniv sp. 857^\ 60 lighed til Tova. Heib.Pros.XI.470.
\\ (if. bet.

dække (skjule) med kærlighedens l.i og S) i særlige verbal-forb. som fXi latter" ' ----- ^ føle kærlighed for c//, ("nw aim.j til en
olgn. Grunden til denne Fremfærd var

kaabe, se Kaabe 2 f^y/'.Kærlighedskaabej.
folkets kærlighed min styrke, se

Folk sp.lWK se videre Mau.I.518ff.
2) m. h. t. erotisk bestemt følelsesfor-

hold. 2.1) (især {Q) om den tilbøjelighed (til-

den Kjærlighed, han endnu følte for sin

afdøde Kone. Hauch.III.24. (nu sj.:) faa^
have, bære kærlighed til ell.ior en.



1161 Kærlighed Kærlijji^hedsbrev 1162

Jakob fik kierlighed til (1871: elskede;
nncheL lMos.29.18(Chr.VI). han havde
Kjærlighedtil hQnåQ.lMos.29.20. Heib.
Poet.ni.430. saa har jo min Kiæreste in-

gen Kiærlighed for mig. Rahb.Tilsk.
1794.120. Hrz.XIV.164. Jeg har i nogle
Aar ieke alleene baaret Kierlighed til

eders Datter Elsebet, men endogsaa vundet
hendes Hierte.ifoZ6.JeawJF.7. Gylh.III.24.
erklære (en) sin kærlighed, se erklære
1.4.

II
i nogle plantenavne, især: brændende

kærlighed (j/. II. brænde 4.2^, Jerusalems-
blomst, Lychnis chalcedonica L. Fleischer.HB.
€56. Schaldem.HB.lI.105. JTusch.136. Leop.
HT.78. Lychnis chalcedonica L. (Brænden-
de Kærlighed . .) har skarlagenrøde, kød-
farvede eller hvide Blomster. Sal.XI.1131.
SiællBond.43. kærligheds krone, se I.

Krone l.i. 2.2) m. tilnærmelse til konkr. bet.

( se bet. 2.s), i udtr.som hans første, eneste,
virkelige, store (j/.fee^. 2.i; kærlighed
olgn. hendes Forlovede var hendes første
Klærligheå.Kierk.I.217. Min førsteKjærlig-
hed var en Seminarist, sws^.^50. var hun
ikke Din Ungdoms Kjærlighed? Var hun
ikke Alt, hvad Du begærede? Goldschm.II.
379. Den gamle Justitsråd er en af mine
allerførste Kærligheder. ESkram. UB. 42.
Sikkert nok havde Antonie været hans Livs
store Kærlighed og dets ypperste Ople-
velse. ^Lars.MJT.i55. Hun var dog hans
eneste virkelige Kærlighed I Wied.Fæd.48.
den fjerde i Rækken af Ewalds Kærlig-
heder . . har været den bedaarende Cslto-
Yme. HBrix.(Tilsk.l913.I.665). jf.: (aaen)
havde været hans Drengetids store Kær-
lighed. Pont.LP. VII. 22. 2.3) (især højtid.,

poet.) om person: den elskede (kvinde).
*Jeg hilser dig, min Kiærlighed I god Mor-
geni OehLAV.17. at bøie Grenen tilside i

Jasminhytten og see hende, der sidder i

Løn: min K.\Qv\ighQå.Kierk.V.8. Han efter-
lod ikke sin unge Kærlighed timeligt Gods.
Esm.I.71. *alle gode Navne, som bedst jeg
ved:

I
Moder, Søster, Elskte: min Kjær-

lighed IJaÅjZytM.CÆTøJsfe^/.iSPi. 579;. II
om

mandsperson: elsker (2.i). Jomfru H.
udeblev ikke . . saalidt som hendes Kiær-
lighed. Blich.(1833).VI.98. 2.4) (til bet. 2.1;

jf. bet. 1.4; ordspr. og talem. uheld i spil
betyder (ell. giver) lykke i kærlighed.
Thiele.III.72. PalM.IL.III.37. jf. u. Kort-
spil l.|| Kjærlighed er enVillie (o:en
lyst, tilbøjelighed); den falder lige saa let
paa en Løg (ell. nu olm.: en lort. Levin.
Krist.0rdspr.159.

jf. Feilb.), som paa en
liiiie. Mau. 4683 (jf. IL falde 4.6 slutn.).

JakKnu.Va.l55. SjællBond.188. jf. Feilb. se
ogs. Mimmerdug. nu ofte ændret til: kær-
lighed har ingen vilje (ell. er uden
yiVje) osv.Pol.''^Ul926.7.8p.6.jf.smst.'Vd926.
U.sp.l.

II
i kærlighed og krig gælder

alle kneb, i kærlighed og spil gæl-
der intet venskab, se L gælde 4.2. kær-
lighed gaar for kongebud, se Konge-
bud.

II
se videre Mau.I.518ff.

3) (især ©; som udtr. for, at man i høj
grad sætter pris paa noget. Za) stærkt
følelsesbetonet optagethed (af), inter-
esse (for noget smukt, ophøjet olgn.); svær-
meri (for noget). En naturlig Følge af, at

Næringsbrugeren saaledes arbeider med
større Indsigt, er ogsaa, at han gjør sit

Arbeide med Kjærlighed og Glæde. Ørs^.

11.77.
II

især (jf. bet. l.i og 2.1^ i forb. som
10 ^have olgn.) kærlighed til ell. (nu næppe

br.) for noget, af Kierlighed til det ge-
meene Beste. Holb.Anh.52. *Drak du ei . .

af Kundskabs Kilde
|
Kiærlighed for Ret

og Skiønt og Sandt Rahb.PoetF. II. 151.

hvilken skiøn Kiærlighed for alt Skiønt 1

Oehl.Er.I.173. Hauch.MfB.297. hun (havde)
faaet en uendelig Kjærlighed for Blomster
og Hansevæsen.Winth.IX.HO. Kærlighed
til (el. for) Musik, Kunst, Naturen. D&H.

20 II t m. objektiv gen. Religionens og Dydens
Kierlighed skulde indgydes i Hendes unge
merte.Basth.Tale.(1782).12. 3.2) stærk til-

bøjelighed (til nydelse ell. besiddelse af no-

get af ringere værdi, noget farligt, skadeligt

olgn.); svaghed (for). Demas forlod mig
(0: Paulus), fordi han fik Kierlighed tU
den nærværende Verden. 2Tim.4.10. Kiær-
lighed til Penge, tU Viin, tU Kaffe.750.
MO. D&H.

30 4) (spøg.) ^ d. s. s. Hjerter. Købe 3 til

Kærlighed (o: i Vhombre).BerlTid.*V^1922.
Aft.3.sp.4.

Kærlighedsi-, i ssgr. ['kBrliheds-j af
Kærlighed, især i bet. 2.i; fx. (foruden ae

ndf. anførte) Kærligheds-blik, -drøm, -dyst,

-fornemmelse, -glød, -grille(r), -hymne,
-kval, -kys, -lykke, -minde, -saar, -tale.

-affære, en. (jf. Kæresteaffære; 1. br.).

Skuesp.VIII.365. D&H. -akt, en. (sj.)

40 kønsakt; parring. D&H. -baand, et. (jf.

Baand 6.1 ; d , sj.). Langebek.Lex.K88a. vAph.
(1759). VSO. -barn, et. (1. br.) elskovsbarn,

(han vilde) ende sit (digt) med et vældigt
Angreb paa Samfundet, en begejstret Hyl-
ding af Kjærlighedsbørn. Schand.SF.225.

AndNx.M.85. sa.DM.18. CP -bevis, et. (jf.

-bevisning samt -prøve, -tegn, -ytring; til

Kærlighed 1 ell. især 2.i. ^eg . . foreslog

hende at flygte med mig . . jeg erklærede,
50 at det var det eneste Kjærlighedsbevis,
som jeg vilde tage for gyldigt. Schand.F.
46. Figen kom smilende ind med en stor

Buket Violer fra Løjtnant E. Hun kjendte
saa godt disse smaa Kjærlighedsbeviser.
Muusm.LK.71. f -bevisning, en. d. s.

VSO. -billet, en. (nu sj.) d. s. s. -brev.

Skuesp.V.179. Hrz.IX.9. -blomst, en. 2(

(sj.) slægt af honningurtfamilien, Nemophila
Nutt. Kjærbøll.FB.293. -brev, et. {ænyd.

60 d. s.; jf. Elskovs-, Frier-, Kærestebrev)
Kierligheds-Breve eller løse Ord og Løfter
skal ei forbinde nogen til Egteskab. i^'or-

ordn.^lzl734.§3. det er saaledes brugeligt

iblant skikkelige Folk, at naar der kom-
mer en Kurre paa Traaden, saa at de vil

slaae op med hverandre . . at den ene da



1163 Kærlighedisbrynde Kærliehedsintrige 1164

sender den anden sine Kiærlighedsbreve
tilhsige.Skuesp. V.162. Heib.Foet.Vl.l7. Tops.

III.135. Schand.F.16. ||
(sj., spøg.) om (skræd-

derJregning. Heih.Poet.VI.72. -brynde,
en. (jf. -ild samt Elskovsbrynde

;
poet., sj.).

vAph.(1759). VSO. -bud, et. 1) [I.2]
(jf.Bud 3.2; relig.). Præstens grønlandske Tale

. . var en levende Skildring af Freden .

.

i det store K1ærlighedsbud.In^.EF.I7.98.
Gold8chm.Vni.103. Kierk.IX.355. 2) [2.i]

(jf. Bud 5.1^. enhver venlig Fugl, der qvid-
drede ved hans Fængselsgitter, havde væ-
ret ham et Kjærlighedsbud fra hende. Ing.

EM.III.231. den Dag, da De gik op til

Justitsraad L. og bragte ham et Budskab,
som hverken han eller De selv kunde for-

staa, da var De Amorin, Kjærlighedsbud.
Goldschm.VI.467. -digt, et. (j/. -sang,

-vise^ digt, der handler om ell. udtrykker
kærlighed; erotisk digt. VSO. MO. Kær-
lighedsdigte. Rørd.(bogtitel.l903). Danske
Kærlighedsdigte, (bogtitel. 1916). -dom-
stol, en. fif. -hof , -ret; hist.) d.s.s.El-
skovshoi. Sal.V.963. -drik, en. drik, som
(antages ell.) tidligere antoges at kunne op-
vække kærlighed; elskovsdrik. Moth.KéSO.
LTid.1734.644. Aller. III.448. -erklæ-
ring:, en. (jf. -forsikring, -tilstaaelse samt
Erklæring 4;. Holb.Vgs.(1731).I.l. Skuesp.

V.38. (brevet) indeholdt i temmelig svul-

stige Udtryk en formelig Kjærligheds-
Erklæring. Hrz.EF. 247. Erandes.V11.82.
-eventyr, et. (jf. Elskovseventyr samt
Kærlighedshistori'e 2). Molb.DaF.38. -for-
bindelse, en. (jf. -forhold, -forstaaelse

samt Forbindelse 4.2; CP, 1. br.). de smaa
Kjærlighedsforbindelser, der ikke ved-
komme Aand eller Hjerte. Gylb.TT.231. K.
havde en Kjærlighedsforbindelse, hvil-

ken lyksalig Skolediscipel. Schand.F.14.
Brandes.III.40. -forhold, et. (jf. -forbin-

delse samt Forhold 3.ij elskovsforhold. Hvad
er sødere i et Kjærlighedsforhold end
Hemmeligheden? Gylb. TT. 54. han har
staaet i Kjærlighedsforhold til de elskvær-
digste 'DameT.Goldschm.Hjl.II.178. Schand.
AE.169. overf.: (Kierkegaard) etablerer en
Art ulykkeligt Kærlighedsforhold mellem
Kristendommen og Mennesket. HSchwa-
nenft.M.II.198. -forsikring, en. (jf.
-erklæring samt Forsikring 2; G), Z. br.).

vAph.(1759). Gylb.(1849).IX.28. gjensidige
Kjærlighedsforsikringer. Schand. AE. 37.

-forstaaelse, en. (jf. -forbindelse, -for-

hold samt Forstaaelse 3 slutn.; nu sj.). den
fornærmende Mistanke om en Kjærlig-
hedsforstaaelse imellem Caroline og Fier-
val. PAHeib.Sk.I.115. Inq.EF.1.223. Gylb.
(1849).IX.177. tg -fald, adj. (glda.kær-
likhetzful (Suso.7)) til Kærlighed l.i; (den)
venlige Prindsesse med . . de kjærligheds-
fulde himmelblaae Øine. Ing.VS.I.198. (mo-
derens) kjærlighedsfulde Omhu. Budde.Tre
Smaafortællinger.(1881).121. Pont.LP.VIL
159.

li (jf elskovsfuld; til Kærlighed 2.i.

hendes Øine (hvilede) paa mig . . ømt og

kjærlighedsfuldt. Bagger. 1. 96. Hostr.ML.
14. -gave, en. (1. br.) især [l.i] (efter ty.

liebesgabe^ om gave, aer skænkes af barm-
hjertighed, medlidenhed, fx. til nødlidende,

soldater under krigsforhold olgn. vi (holdt)

5 Minutter paa en bøhmisk Banegaard .

.

der var en stor Menneskemængde, som
modtog os med „Kærlighedsgaver". Sdjy
Sold.186. O -gerning, en. (jf -værk;

10 til Kærlighed l.i ell. især (relig.) 1.2. *Be-
vis din Tro i allen Stund

|
Med Kærlig-

heds-Gerning mangelund
|
Mod Herren

og din Næste 1 SalmHj.462.5. Høysg.S.342.
Kierk.IX.17. Min Gudl . . udslet ikke mine
Kjærlighedsgjerninger (Chr.VI: miskund-
h.eåev).Neh.l3.14. kunde De slet ikke have
Lyst til at deltage i en Kjærlighedsgjer-
ning. Frue? Tænker De aldrig paa de Fat-
tige og Bedrøvede ?Sc/iawd./Si''.^^, -græs,

20 et. (jf. Amur; % hjertegræs. JTu8ch.41.291.
VSO. BerlTid.-'hl922. Aft.2.sp.3. Feilb.

to -gud, en. om guden for kærlighed, el-

skov (Amor, Cupido, Eros; jf. Elskovsgudj.

Moth.K430. *Kjærlighedsguden,
|
Den

Stakkel, er blind. Heib.Poet.III.425. Aller.

111.448.
II

d. s. s. Amorin, hånd seer et

angenemt Barn i Bolt og Lænker at vorde
indslæbt, hvilket endeel smaae Kiærlig-
heds Guder under mange udøsende Taa-

30 rer efterfølge. LTtd. i 755. 595. CP -gud-
inde, en. om gudinden Venus (Afrodite).

Moth.K430. Aller.III.448. -handel, en.

(if. IL Handel 2.i, Elskovs-, Kærestehan-
del; nu sj.) kærlighedsforhold; kærligheds-

historie (2). efter (Anna Boleyn's) Tilbage-
komst (har) ingen Kierligheds Handel
. . været mellem hende og Kong Henric.
Holb.Heltind.1.238. vAph.(1759). De har
allerede havt meer end for et Aar siden

40 en hemmelig Kierlighedshandel sammen,
og de har strax i Begyndelsen lovet hver-
andre Ægies\s.2ih. Skuesp. VIII.363. Blich.

(1920). VIII. 29. ikfO. ('„Bruges oftest om
utilladelig eller hemmelig Kiærlighed";.
-historie, en. (jf. -roman samt Elskovs-
historie^. 1) til Historie 2.i. Romainer,
Kiærligheds-Historier, og andre Eventyr-
lige og falske Reyse-Beskrivelser. LTid.
1732.388. der skulde tales om Elskov eller

50 om Forholdet mellem Mand og Qvinde,
dog maatte der ikke fortælles Kjerligheds-
historier.Zterfe.7J.54. Kjærlighedshistorier
fra mange Lande. GoldschmT(bogtitel.l867).

2) 07. -eventyr; fi^ Historie 3.i. LTid.1742.
645. Han er . . uden Samvittighed i disse

Kjærlighedshistorier, over hvis Følger han
saa let beroliger sig. Gylb.EA.178. En Vaga-
bond har efter en Kærlighedshistorie med
Storbondens Datter dræbt hans Søn i Nød-

60 værge. Brandes.VL.518. -hof, et. (hist.)

d. s. 8. -domstol. Provences eller Gascognes
Kærlighedshoffer. Brandes.III.184. KvBl.
^/6l912.2.sp.l. -ild, en. (jf. -brynde, -lue,

Elskovsild samt kærligheds ild u. 1. Ild 7.2;

poet., sj.). vAph.(1759). VSO. -intrige,
en. LTid.1741.776. RGoldschmidt.EnKvinde-
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hiHtorie.(1875).27. CP -kaabe, en. (,jf.

Kærlighed 1.4 samt Kaabe \) i udtr. mm
brede kærlighedskaaben over olgn. HCAnd.
111.374. naar engang efter min Død mit
Livs Erindringer træde frem at belønne
de Gode og — kaste Kjærlighedskaabe
om de Onde, skal han faae en Stjerne af

mig.sa.Breve.1.268. jf.: Mest er det vel den
berømte Vise „Dronning Dagmars Død",
der har lagt Kærlighedskaaben om hendes
Skuldre. CSPet.Litt.I.179. -knob, en. (jf.
ty. liebesknoten, en^. true-love knot samt
-knude) ^ knob af form som en (dobbelt)

sløjfe. Larsen. KuskJens.Søm.16. -knnde,
en. foroven paa Kjolelivet anbragtes ofte

en Sløjfe („Kærlighedsknude"). Folkedrag-
ter.187. især (^) d. s. s. -knob : Larsen. -Ine,
en. (jf.-i\å samt Elskovslue; poet.) varm,
brændende kærlighed. VSO. \\ til Kærlig-
hed 1.2: *Lad Kærlighedsluerne brænde,

|

At vi kan med Lyst
|
Og Mod udi Bryst

|

Saa kæmpe, at Kronen vi Yinde. SalmHj.
424.2. -læng^sel, en. (jf. -trang; CP, 1. br.)

længsel efter (trang til) kærlighed ell. længsel

(efter den elskede) paa grund af kærlighed.

hint forglemte Drømmebillede, der . . en-
gang havde henrevet ham til . . en Kjær-
nghedslængsel , som denne Verden ikke
syntes at kunne tilfredsstille. Lng. VS.II.14.
Naturen . . har givet . . alle Væsner Kærlig-
heåslængsel. Drachm.HI.126. -las, adj.

(iD,l. br") til Kærlighed l.i: ukærlig; hjerte-

løs, du dømmer dem dog ikke alle saa
haardt som disse vore kjærlighedsløse Yov-
iølgere? Ing.EF.II.192. til Kærlighed 2.i:

hendes kjærlighedsløse Æ^teskab.Iw^.ÆJM.
III.118. -maaltid, et. især (til Kærlig-
hed 1.2; relig.): fællesmaaltid (med mere dl.

mindre gudstjenstlig karakter), som fejredes
i den ældste kristne kirke (agape). Juda8.12.
Man maa ikke anrette Giæstebuder og
Kiærligheds Maaltiider i Kirkerne, jffo^ft.

Kh.262. Schytte.IR.1.297. VSO. MO. Sal^
1.294.

II
om alterens sakramente. VSO. MO.

-ord, et. ("CO, 1. br.) spec. dels (relig.) til Kær-
lighed 1.2 (jf. -hud): *(gud) har . . os givet,

|

Til Redning, til Livet, | Et Kiærligheds-
Ord. Grundtv. SS. 1.135. Arentzen. KH. 141.
dels til Kærlighed 2.i (jf. Elskovsord^;
Goldschm.VII.411. CP -pagt, en. om tro-

lovelse ell. især ægteskab. Grundtv.SS.IV.338.
VThist.TV.II.344. JPJac.1.235. -pant, et.

(især (D) i alm. til Kærlighed 2.i 07- El-
skovspant, Kærlighedstegn^. jeg haver
bortgivet til et andet Fruentimmer det,
som jeg har faaet til Kierligheds-Pant af
min Kiereste. Holb.Usynl.II.5. vAph.(1764).
VSO. MO. -pil, en. t) (jf. Elskovspil; sj.)

kærlighedsgudens pil. vAph.(1759). VSO. U
overf: hvad der opvækker kærlighed. VSO.
2) (zool.) pilformet kalklegeme, der hos visse

snegle før ell. under parringen skydes ind i

det andet individs legeme (Spiculum amoris).
Boas.Zool.*393. DanmFauna.X.ll. 3) (fagl,
1. br.) naaleformet krystal (i bjergkrystal);
venushaar. Hinnerup. Juv. 345 (se u. Haar-

stenj, -plijpt, en. CCP, nu 1. br.) til Kær-
lighed 1.1 ell. (især) 1.2: pligt if. kærlighedens

bud. fast alle Nationer ere eenige udi den
Meening om en særdeeles Kiærligheds
Pligt mod Slægtninger. Holb. Ep. 11.166.

vAph.(1764). den Gjestfrihed, vi (o: St.

Knuds gildebrødre) af Kjærlighedspligt ere
alle uformuende Reisende skyldige. Iw^.

VS.L90. DagNyh.yel913.Till.l.8p.4. -post,
10 en. (jf. -bud 2; 1. br.) om budbringer, post-

bud: M. var (en) tro og forsigtig Kjær-
lighedspost, og han havde nu . . bragt
Hilsen og Brevskab fra sin unge Herre.
lng. VS.III.148. -prove, en. (CP, 1. br.)

prøve, som ens kærlighed udsættes for; ogs.

om bevis paa kærlighed. VSO. MO. Kjærlig-
hedsprøver ere en Formastelighed, som ud-
fordrer Skjæbnens mystiske Magt. VThist.

TV.11.345. -ret, en. (hist.,sj.) d.s.s. -dom-
20 stol. Aller.III.448. -ris, et. [I.1-2, 2.i] (1. br.)

i udtr.: at tugte en med kærligheds-
ris o: paa en mild, naadig maade. VSO.
-roman, en. 1) (7/". -historie 1) iegl.bet.

han (læste) Værkerne med samme Spæn-
ding som en ung Pige en Kjærligheds-
roman. 6fc/iand.A£.5 7. 2) O/. -eventyr, -hi-

storie 2) om (romantisk) kærlighedsoplevelse.

Kjærlighedsromanen var død i hende. Hun
bar hverken gammel Elskov eller nyt Had

30 til (ham).Schand.BS.189. -sag, en. (jf.

Elskovssag; især i flt.; nu 1. br.) vAph.(1764).
Det er af det Slags Vanheld, som altid

møde een i Kiærlighedssager. Skuesp.V.35.
naar Fruentimmer i Deres Alder skulle

være Dommere i Kjærlighedssager, saa
seer det galt ud. Hauch.III.79. -sang,
en. (ænyd. d. s. (DaViser.nr.288.1); jf. -digt,

-vise samt Elskovssang) LTid.l720.Nr.49.4.
han kunde synge Kjærlighedssange i alle

40 mulige Sprog. Schand.TF.1.69. Drachm.
RR.42. -sorg, en. (jf. Kærestesorg^, jeg
(var) pint af Kjærlighedssorg. Schand.O.
1.107. -sti, en. egl.: sti, hvor forelskede

færdes (sværmer); især (i best. f.) som propr.,

fx. navn paa en spadseresti i Vejle (AHH
Smith.Veile.(1882).118), i Faaborg, i Nykø-
bing F. ofl. byer, ogs. om de stier, der tid-

ligere fandtes langs østsiden af søerne i Kbh.
(Bahb.E.V.167. Cit.l884.(HistMKbh.I.562).

50 FHendriksen.Kbh.Billeder fra 1 9. Aarh.(l924
-27). 2. 162.196). \\ (1. br.) talem.: være
paa kærlighedsstien o: være paa frieri,

stræbe efter at finde sig en kæreste, vor Præst
synes . . at have været uheldig paa Kær-
lighedsstien. ^afc/./SP.i^. t -syge, en.

kønssygdom. LTid.l755.337. -tanke, en.

(jf. Élskovstanke; sj.) især i flt: gaa i kær-
lighedstanker olgn. VSO. -tegn, et. (jf.

-pant samt Elskovstegn^. (ringen) maa ikke
60 regnes for nogen Morgengave, skiønne

Jomfru I det er kun et lidet Kiærligheds
Tegn. Holb.Stu.II.3. VSO. -tilstaaelse,
en. (jf. -erklæring; sj.). han sank, som
overvældet af Salighed, til hendes Fod
og gjentog den mest glødende og heftige
Kjærlighedstilstaaelse. lng.EF.II. 70. smst.
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105. -trans:, en. (jf. -længsel; CP, 1. br.)

trang til at føle kærlighed ell. til at lade den
ytre sig. Schand.SB.261. D&H. -træl, en.

(sj.) person, der er en slave af sin kærlig-

hedsfølelse, ikke kan beherske den olgn. Lige-
som Feberpatienten falder i Forvirring
og smaasnakker, saasnart han lukker sine
Øine: saa pleier ogsaa Kiærlighedstrælle
at røbe deres Tilstand ved alle Leilig-
heder, naar de ikke passe vel paa dem
selv. Tode.STJl.77. -vise, en. (jf. -digt,

-sang samt Kærestevise/ Moth.K430. det
hans Genius meest er lykkelig i, er Ly-
stighed, Amatoria, Kiærlighedsviser. Gram.
Breve.42. VSO. MO. D&H. -Tærk, et.

[1.1-2] (sj.) kærlighedsgerning. vAph.(1764).
den Slægt, der den Dag i Dag nyder godt
af, hjælpes og trøstes af de Kærligheds-
værk, de (o: de, der i det stille gør godt)
har efterladt sig. HSkram.Regitze Barner.
(1919).5. CO -ytring, en. <iZ Kærlighed 1.1

:

VThist.TV.1.464. (hun var) god imod sit

Barn, men uden den Slags Kærligheds-
ytringer, der faarFolk til at udbryde: „Gud
hvor hun elsker sit Baml" Biqet.^^lslOlS.

7.sp.l. til Kærlighed 2.i: Ing.EF.IV.152.
(hun) antog strax alt Galanterie for en Kjær-
lighedsyttring. BalthBang. S. 94. -æble,
et. {jf. tg. liebesapfel, fr. pomme d'amour,
eng. love-apple, nylat. poma amoris samt
Elskovsæble; sml.Hauch.MfTJ.38) ^ om
(frugten af) planten Lycopersicum esculen-

tumMili; tomat. HaveD.(1762).205. HCAnd.
IX.273. FJCJensen.Da.Havebog.*(1864).
102. Drachm.VT.224. JTusch.229. Rostr.
Flora.1.284.

kærlig^-sindet, adj. (sj.) som har (og
viser) et kærligt sind; kærlig, værer alle

lige-sindede, medlidige, kierlige mod brød-
rene, inderlig barmhiertige, kierlig-sin-
dede (1819: velvillige; 1907: ydmyge).
lPet.3.8(Chr.VI).
Kær-lilje, en. 2( (sj.) gul sværdlilje.

Iris pseudacorus L. VSO.
Kærling: ofl., se Kælling osv.

Kær-leber, en. '^ vadefuglen Limi-
cola (platyrhyncha). Kjærbøll.510. Spdrck.
ND.549. L -minde, en. [kæCOr'mena]
{dannet af Viborg (jf. UnivBl.I.109. Gart-
ner-Tidende.1920. 215.218), af IL kær (1.2)

og Minde, erindring ^j/. IL -minde^' sml.

i sa. bet. Mindekær || ordet tilhører især
digtersproget (spec. forfattere som Grundtv.
og hans skole), jf. dog ndf. samt JTusch.

148f.) S( forglemmigej, Myosotis L. (især
dial. ogs. om vaarforglemmigej, Omphalodes
verna Moench: Bornh.Samlmger.111.(1908).
93. Gartner-Tidende.1920.219. jf.Hag.VI.
454). Viborg.Pl(1793).40. *halv forstyrret
gleed Kiærmindekrandsen (anm.: Kjær-
minde d. e. Forglemmigei, efter Professor
Viborgs Forslag)

|
. . fra brune Lokker

ned. MCBruun.PF.I.190. CGRafn.Flora.
11.31. Kjærmindens lille blaa Blomst til-

lokker Øiet midt i sin grønne Omgivelse.
0rst.IIl.188. *de blaae Sapphirer finder

|

Du lavt ved Træets stærke Rod, som
smilende Kiærminder. Oehl.A.108. sa.L.I.

58. *hvor Bøgene gro
|
Ved Strand med

den fagre Kjærminde. Grundtv. PS. V. 64.

Hauch.IV.285. Rostr. Flora.1.310. (poet.)

om en ung kvinde : *0, yndigste Kjærminde I

Winth.HF.22. jf.: *Kiærminde kaldtes jeg
blandt Dalens Piger.

|
Jeg var en lille

blaa, en kiærli^ Blomst. Oehl.HJ.135.
\\

10 (poet.) mere ell. mindre symbolsk m. overgang
til II. Kærminde. *det elskte Land, hvor
vore Fædres Grav, I beplantet med Kjær-
minder, hædres. FGuldb.SS. 1.120. Tak-
nemligheds Forgietmigei,

|
En lille him-

melblaa Kiærminde, Oehl.L.I.16. *Kjæden
af Kjærminder

|
Man sagtens prise tør:

|

Jo stærkere den binder, | Des friere den
gjør. Grundtv.PS. VI.IO. smst. V. 81.124. VI.
428. Heib.Poet.1.298. jf. (om ærenpris) ;Lad

20 kun Livet rinde,
|
Ærenpris Du blide 1 ( Nu

og alle Tide
|
bliver Du Kærminde. Jør^.

BR.47.
II

hertil forsk, (poet, nu 1. br.) ssgr.,

ofte saadanne, hvor Kærminde- er brugt
uegl. ell. symbolsk, for at betegne noget som
præget afbeskedenhed, troskyldighed, barnlig

uskyld olgn. (jf. kærmindelig^ ; disse kj ær-
mindeblaa Øine . . skue saa barnlig mildt.

VThist.TV.I.218. O, Folk, o Dannerfolk,
Kjærmindefolk, Du har en Mængde

30 Dyder, havde Du bare ingen udydig Re-
gering, saa vilde Du være Dyden selv.

Goldschm.IV.290. *jeg kj ender dette Blik,
|

Og Din (o: en ung kvindes) Kjærminde-
sjæl, hvis Følelse | Som Dug kan sluttes

ind i Ringen af
|
En Natviol. Ifat*c/i.D F.

III.249. *Gud forlade | En slig ki ærmin-
de øiet Lilievand. OeRZIF.8. II. -min-
de, et. [II.1.2] [kæ()r'men8] {som friere

anvendelse af I. -minde ell. dannet som mod-

f) sætn. hertil; sj.) om kært minde. *Da jeg
ældre blev, da loktes | Jeg fra gylden
Pragt;

|
Hvor de blaae Kiærminder flok-

tes,
I
Droges jeg med Magt.

|
Mangen

yndig Krands er flettet, | Frisk af Dug-
gen blank.

|
Ei Kiærmindet er forgiettet,

|

Skiøndt Kiærminden sank. Oehl.XX.189.
1 Tobakstaagen og Whiskydunsterne faar

Kærminderne Form for hans Blik: lok-

kende Kvindeskikkelser . . Separatkabinet-
so termed Cig^TetTøg.Esm.Liveter—!(1904).8.

y/".: Alpe -Kiærmindet. Til Etatsraad Q.,

hvis Bekiendtskab jeg giorde i Schweitz. .

.

*jeg (fandt) den Yngling, som gienkaldte
mig . .

I

Beskedne, stille, blide Danmark
. .

1
1 Alpe-Liliers og -Rosers Vrimmel,

|
En

hiemlig Herthadals Forglemmigei. Bagges.

V.184f. -mindelig:, adj. [kæ()r'men8li]
(vist kun hos Grundtv.) som adj. til I. -minde.
*En tonende Bølge,

|
Kjærmindelig blaa.

60 Grundtv.PS. V.207. m. symbolsk bet.(jf.ovf.

1. 22ff.) : *Thyre Dannebod 1 1 . . i dit Minde
|

Vi vor søde Moder finde
|
I kiærmindelig

Gestalt. Grundtv.DV.1.3. (barnligheden) fin-

des . . hos den ægte Kvinde . . den giør .

.

hendes Alderdom til et kiærmindeligt Ely-
sium. sa.BrS.43.
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Kærmieise, en. se Kermesse.
Kær-moder, en. (jf. II. kær l.i samt

Kær-broder, -søster, Kæremo(de)r; poet).
*Hun var en Moder for Fieer end sin

Slægt: . .
I
Hun tog i sin signende Vare-

tægt
I
Langt Fieer end Sine I | Hun tog

de Store, de Smaae, dem Alle,
|
Der blot

hende vilde Kjærmoder kalde. Bagger.II.
481. -mosie, en. (geol) cl. s. s. Engmose.
MO. Uss.DanmGeol.^298. Man skelner mel-
lem Kærmoser (Lavmoser, Græsmoser el-

ler tørveholdige Enge) og Sphagnum-Mo-
ser (Højmoser, Lyngmoser). Sal.XII.1042.
•mj»fiG, en. 2( en i tørvemoser forekom-
mende plante af arumfamilien : Calla palu-
stris L. VSO. Lange.Flora.209. MentzO.Bill.
347.

Kærn, Kærne, kærne ofl., se

Kern, Kerne, kerne osv.

Kær-ranunkel, en. 2( nedbøjet ra-
nunkel, Ranunculus flammula L. Sal.XIV.
902. MentzO.Bill.125.
Kærre, en. ['k^ra] fit. -r. (ænyd. glda.

d. s. (HellKv.87.89."Mand.144) , sv. kårra,
no. kjerre, oldn. kerra; sideform til I. Karre,
muligvis laant gennem frisisk, jf. glholl. ker-
re ; se Wadstein.FriesischeLehnworter imNor-
dischen.(1922).12. || især tU ell. dial, jf.Feilb.
11.96 (u. 2. karre;, OrdbS. (bornh.)) d. s. s.

I. Karre. Moth.K56. en pjaltet Lazzaron,
der med høitløftede Tømmer i flyvende
Fart farer frem paa sin tohjulede Kærre.
Holst.TJH.192. Den lave, tohjulede Kærre
skumpler sig frem. Fleiiron.STH.194. om
ligvogn: *kjøres han saa bort paa Dødens
Kærre,

|
Gaaer Godset . . | Over til Side-

liniens ældsteLemmer.Pa7M.7.Jfi8. jf. For-,
Gumpe-, Skubkærre. || især uegl., om kun
for tanken eksisterende vogn. *(Tor) spænder
for sin Kærre,

| Har til at age Lyst. Oehl.
NG.4. *Freias Kærre, smst.71. *Man siger.

Tiden er en grusom Herre,
| der . . knuser

vore Nydelser og Glæder
| og Haab og

Livsmaal med sin tunge Kærre. PZom^.iJ.
276. *Den rumler endnu, den gamle Kærre

|

fra Julirevolutionens Tid;
|
paa Bukken

troner en gammel Herre,
| trakterer det

bulede Horn med Flid. Schand.(Morgen-
bladet.'Vi,1879.1.sp.l) (jf. Ploug. II. 205).
Tordengudens Kærre. Fleuron. STH. 116.

(fredsforeningen) har spændt sig selv for
Forsvarsfjendernes politiske Kærre. Dag
Nyh}y7l913.1.sp.l.jf.Thespiskærre.1Lær-
re-beisse, en. (foræld.) d. s. s. Karre-
bøsse (1). CBernh.III.120. DanmBigHist.
11.709. -ploT, en. (jf. Forkærre; landbr.,

foræld.) d. s. s. Karreplov. OpfB.UII.15.
Kærring:, en. se I. Kælling.
Kærs, en. se Karse.
Kær-sangøer, en. \ navn paa en slægt

af sangere: rørsanger (Aerocephalus). Kjær-
bøll.277.

II
især om A. palustris. Kjærbøll.278.

Spdrck.ND.537. -skærm, en. ^ sump-
skærm, Helosciadum Koch. Bredsdorff.BE.il.
93. -sneppe, en. (sj.) % tinksmed, Tota-
nus glareola Gm. Kiærbøu.527. Sal.^XIV.

137. -snerre, en. ^ Galium palustre L.
Langc.Flora.414. Rostr.Flora.1.335. -star,
en. % Carex acutiformis Ehrh. Rostr.Flora.
1.57. -soster, en. (j/. II. kær l.i samt
-broder, -moder; poet.). *Min egen lille

Kær-Søster. Stuck.AT.4.
Kærte, en. se Kerte.
Kær-tegn, et. [II.l] {et i slutningen af

18. aarh. dannet (særligt dansk) ord (endnu
10 ikke hos vAph.(1764));jf.: Ordet Kiærtegn,
som saa danskt det er, og saa ofte brugt
af danske Skribenter, dog aldrig vil for-

jage det franske Karesse af Omgangsspro-
get. JBaden.OrtO.XI. „Nu et temmeligt al-

mindeligt Ord." MO.) ydre udtryk for,
at man har en kær (især i form af lette,

kælende berøringer med haand, kind
olgn.); ydre udtryk for og ytring af
kærlighed ell. ømhed. vAph.(1772).L187.

20 Jeg taler ikke om den Forældres Vrede
. . som ofte erstattes ved Tusinde Kier-
Tegn. NordBrun.HelligeTaler.II.(1798).105.
Kiærtegn, som hans Siæl i Elskovs Trylle-
snare hilåer. Foersom.(MO.). *naar Moder
mig straffed,

|
Var det med Kjærtegn og

Kys. Ing.EF.IV.16. Elverkongen . . træder
(Agnete) ganske nær, viser hende Kjær-
tegn, og rækker hende en Diamantring.
Heib.Poet.III.472. (barnet) overøste mig

30 med sine uskyldige Kjærtegn. Gylb.(1849).
IX.16. han var af dem Alle blevet over-
vældet med Kjærtegn og Ømhed, beun-
dret og tilbedt. HCAnd.lI.178. \\ O uegl,
om mildt, kærligt blik (jf. kærtegne^ ell.

mild, kærlig stemme(klang), din Stemme,
der var bleven saa fuld af Angst og af

Kærtegn. Bang.T.ix.
|| om et dyrs udiryk

for sin hengivenhed, (hunden) lagde ved
mangfoldige Kjærtegn sin Glæde for Da-

40 gen over at see ham igjen. Hauch.II.452.
(hunden) slikker ham i Ansigtet, og er
færdig at qvæle ham med sine Kjærtegn.
Gylb.(1849).IV.143. -tegne, v. [-itai'na]

-ede. vbs. (1. br.) -else (Skovrøy.Fort.l9). {af
Kærtegn; dadlet JBaden.OrtO.xi (det iran-

ske (ord) Karesse . . har det Fortrin for

det danske, at man strax kan danne et

Verbum deraf . . nemlig: karesserer: hvor
faaer man saadant et Verbum af Kiær-

so tegn? kiærtegner vil dog vel ingen skiøtte

om) og Borger- Vennen.1840.159; endnu ikke

i MO.; „Ordet er fra Slutn. af forrige
(o: 18.) Aarhundrede, og nu temmelig
alm., endog i Talespr." Levin.) udtrykke
sine følelser (for en) i form af kærtegn;
give kærtegn (jf. karessere^. Hun lagde
Barnets Hoved i sit Skjød og kjærtegnede
det. Goldschm.Hjl.III.203. hvor ømt end
Skuespilleren og Skuespillerinden omfavne

60 hinanden og kjertegne hinanden paaBræd-
derne, (bliver) det dog . . kun en theatralsk
Yorst2i2Lelse.Kierk.XlV.108. Han lod sine

Hænder glide kærtegnende henad Dyrets
Ryg. Drachm. VT. 187. han kærtegnede
hende, ligesom han kærtegnede en Jagt-
hund. Bang.L.285. Han strøg hendes Arm

XI. Rentrykt »Vio 1929 74
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kærtegnende og søgte at trøste hende.
Rørd.KK.73. *0g jeg kærtegned Psyke
med Kys, der

|
Betvang hendes Sorg, til

den tav. ORung. Overs, afPoes Digte. (1918).
27.

II
CP kærtegnes, kærtegne hinanden. I

er nygifte— I tol . . Og kærtegnes og kysses
den hele Dag. EBrand.M.116. De hviskede
til hinanden, de kærtegnedes. EHancke.
ButhErlandsen. (1899). 168. PoV^U1902.2.
sp.4.

II
om dyr. hun (søgte) at afværge en

stor Hund, der kjærtegnende var sprungen
op ad hende. Goldschm.Hjl.II.262. \\

tSJ m.
h. t. mildt, kærligt udtryk i blik ell. stemme.
den Avislæsende ved Vinduet saae i dette
Øieblik op med et eiendommeligt Udtryk,
opfordrende og kjærtegnende som en Kat-
tepote. GoZdsc/im.JEf;7.JI.6i. Den samme
Aftenklarhed . . laa nu om Haven . . og
hendes Stemme var som en Musik til denne
Scene, kjærtegnende og gjækkende. smsf.

327.
Ij
O m. tings-subj., som udtr. for let, be-

hagelig berøring, mild, beroligende sansepaa-
virkning olgn. Nu laa den (o: luften) og
blinkede stille og saligt op i det lysegrønne
Hvalv, kærtegnet af sagte dirrende Blade.
JPJac.I.l. Maaneskæret . . svøbte sig
kærtegnende om hende. FIsraelsen.Ragna.
(1900).79. de smaa Bølgers sagte Plasken
kærtegnede Hørelsen. iJohans.J.15.
Kærtel, en. se Kirtel.

t Kært-havende, et. (af kært, intk.

af n. kær 1(3), og -havende som i I. Fore-
havende olgn. ; jf. IV. have 12.i) det, som
man har kært. hans Arbeyde samme Stæd
er at græde og tænke paa Rom, samt sit

Huus og KieTtha.Yende.Falst.0vid.53.
Kær-tidsel, en. 2( Cirsium palustre

Scop. Landbo. IV. 569. Rostr.Flora, 1.365.
ranke Kjærtidsler med violette Faner paa
de slanke Lanser. AchtonFriis.D0.III.323.

-tørv, en. (geol.) om (træfattigt) tørvelag

af en blød og fugtig beskafenhed. Aarb.1919.
112. -nid, en ell. (som stofbetegnelse; sj.)

et (Drachm.T.93). (jf. -dun, -føn, Ager-,
Enguld^ S( slægt af halvåræsfamilien, med
haarformet bioster, som efter afblomstringen
vokser ud til en lang, hvid, silkeagtig uld;
Eriophorum L. Moth.K430. vAph.Nath.II.
227. JTusch.82. Tørvemosen . . var skin-
nende hvid af den Kjæruld, der blom-
strede Tot ved Tot i Forsommeren. Thy-
reg.UdvFort.L183. *Kærulden fælder

|
sit

lyse Silkehår. Blaum.AH.108. || om plantens
frøuld (tidligere anvendt til fyld i dyner,

stof til skjorter olgn.; jf. Ageruld^. Engen
laa for dem i Eftermiddagslyset . . alle

Dunhammere, alt Kæruld lynede i den
stærke Sol. Drachm.T.93. Han var saa ung
at Skægget endnu næppe stod ham som
et Dun af Kæruld paa hæhen. JVJens.CT.
99. Hannover. Tekstil.L138. Feilb. gen. brugt
som adj. ell. i ssgr.: *fem Kander Porse-Øl
til Jul!

I

og fire Kjærulds Dyner I EtcA.7J.
160. -urt, en. om forsk, i kær olgn. vok-
sende planter (jf. Moth.K430. VSO.), som
leverurt, Parnassia palustris L. (Tychsen.A.

1.351. VSO.), ell. kær-fnokurt, Gineraria pa-
lustris L. (Hornemann. OP.442).

I. Keerv, en. [k^r'v] (.sj. Kærve vAph.
(1764). — dial. Kære. Jwige. Thorsen.32.
43.61. jf. Esp.169. flt. kærer: Halleby.116).

flt. kærve (DL.2—23—5. Ruge. FT. 264.
VSO. MO. Andres.Klitf.308. Aaki.VVF.139.
Skjoldb.SM.100. Saaby.'') ell. (sjældnere) kær-
ver (Thiele.III.67. AntAnd.Fyen.(1901).70.

10 NLa8sen.Erindringer.L(1918).193. Saaby.'')

ell. (sj.) d. s. (SdjySold.183). (ænyd, glda.

d. s., æda. kiærf, sv. kårve, no. kjerv(e)
(intk.), bundt af løvkviste olgn., oldn. kjarf,

kerfi (intk.), bundt, knippe; grundbet. enten:

noget afskaaret (besl. m. II. Kærvj ell. sna-
rere: noget sammenbundet (se Liden.Studien.
(Up8.1897).9); landbr., dial)

1) neg af korn ell. halm (sj. lyng olgn.:

Andres.Klitf.308), ofte (især i Jylland) be-

20 staaende af 2, 3 ell. flere sammenbundne
smaaneg (jf. Hag. VI.455); ogs. om to af de
i en trave parvis opstillede neg paa tnarken.

er hånd vejfarendis Mand, og giver sin

Hest een Kærv, eller Næg, eller beder
paa Stubben. i)i.6—^7—^i. *hans Ager
var skjult hvert Aar med de tungeste
Kærve. JMHertz.Isr.l2. der skal to Neeg
til en KieTv.JBaden.Oram.44. *Blot man
dem godvillig laaner en Skiærv . . | Faaer

30 man tre Styver, som Trave for Kiærv.
Grundtv.Saxo.I.129. *Her „stegler" jeg tre

Kierver ned
| Og forbyder Rotter og Muus

herved,
| At de giøre det ingen Meen.

Thiele.III.67. *Markernes Grøde, de væg-
tige Kerver. AntAnd.Fyen.(1901).70. *Jeg
er Havren. Mine Bjælder gaar . .

|
ringler

om, hvor Sang og Kjærve gror
|
herligt

sammen paa den danske Jord. Aa/y.TF^.
139. En Trave er beregnet til 10 Kærve

40 å 6 Neg og indeholder normalt om ved
en Tønde Korn. HimmerlKjær. 1924. 160.
Landbo.III.294. Feilb. Thorsen.32. OrdbS.
(Fyn, Lolland-Falster m. m.). || om (havre)-

neg, som om vinteren (ved juletid) udhænges
til fuglene: juleneg, i Vinteren . . blev
ophængt en Havre-Kjærv, at Himlens
Fugle kunde have Maaltid i den glade
Juul. HCAnd.VIII.247. smst.VII.32. *lad
en Smule dryppe | til Dyret og dets

50 Krybbel
| og glem ej Jule-Kjærven.

Rich.III.86.
||

spec. om halmknippe (lang-

halmsknippe til tækning ;,;/".Tagkærvj. Junge,
der sad en gammel Mand og snoede Tække-
simer. Sindigt trækker han Straaene ud
af Kærven, der ligger under hans Fod.
Bregend.AS.65. Halleby.116. Esp.169.359.
Brenderup.§44. OrdbS.(Sjæll., Lolland-Fal-
ster,Fyn oft.). II

koll; spec: 1. m. h. t. tidligere

tiders tiendeydelse, om det høstede korn, som
60 det stod paa marken, i udtr. som tiende i

kærven ('o/'<e wods.; i skæppen^, idet tiende-

ejeren oprindelig lod udtage hver 10. kærv paa
marken. VSO. JPaludan.Møen.I.(1822).320.
(man) foreslog Tienden i Kjærven om-
byttet med en Pengeafgift. EHolm.DH.
1720-1814.III2.80. Tienden . . leveredes
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i Kærven, ikke i Skæppen, derved mistede
Bonden Tiendedelen af Halmen, og megen,
værdifuld Gødning gik saaledes tabt for
ham. QBang.(Tilsk.l903.227). Arup.Dan-
mark8hist.l.(1925).195. 2. i videre anv., om
utærsket korn (sæd). Fodring i Kærven.
LandboJII.294. 3. i forsk, (dial.) talem.

*jeg kun lidt og vaagt af Kiærven drive
kand (o : jeg har kun lidt at bringe, at digte

o»w^. TTadsfc.iOP. Det kan aldrig komme af 10 "kærve; sj.) skære kærv (II) i noget;

Kærv-, i ssgr. ['kt?rv-] i alm. afU. Kærv
(jf. Kærve-;. -bfijéprAve, en. (jf.
II. Kærv slutn.). Sal.'XIJL799.

I. Kærve, en. se I. Kærv.
II. Kaerve, en. se II. Kærv.
III. kærve, v. ['k^rva] -ede. {ænyd. d. s.,

fsv. kærva ; i det mindste delvis fra mnt.
kerven, ty. kerhen; sideform /tHII. karve;

^. II. Kærv,
I

III. kirre; sml. kærvet, ind-

kjærven med ham (o: han bliver aldrig

færdig med noget, faar ikke noget udrettet;

jf. Feilb.). Kri8t.Ordspr.580. En må ta' det,

ligesom kjærven gi'r det (o: man maa
finde sig i sine kaar; jf. Feilb.). Krist.Ord-
spr.160. sml.: *(skipper Clement) tog runde-
ligt for af hvad Kærven bød,

|
to Skibe

røg som en Leg. HansHenriksen.Egeløv.
(1925).-

karve (III). Moth.K57. Skal (flynderne)
steges, tages Huden af paa den ene Side,
skæres (kærves) meget fiint, og saltes

lidt. CJacobsen.Ny Kogebog.(1857).89. smst.

256. r
Kærve-, i ssgr. ['k^rva-] (jf. Kærv- ).

-sted, et. (af I. Kærv 1; J/'. Aanstea;
landbr., dial.) hob (række) af sammenstillede
neg (kærve); travehob. Han gik . . ind i

2) aarsafgrøde af en mark (især inden 20 en Mark og smed sig i et Kærvested. PR
for et fleraarigt vang- ell. sædskifte); halm
(3). OecMag. III. 369. Olufs. Ny Oec.1. 63.

Drivten er fire Kjærve Korn, nemlig Byg,
Rug, atter Rug og Havre . . Der gjødes
til den første og tredie Klærv. Begtr.Jyll.

11.565. VSO. (man faar) en efter Heåe-
forhold god første Kærv Rug. LandmB.I.
340. Feilb.BL.209. AarbSkive.1909.74.

II. Kserv, en. [k^r'v] (nu næppe br.

Møll.Mellem levendeBegn.(1901).149. Feilb.

-stok, en. ('Kærv-. Moth.K58). {ænyd. d. s.;

jf. /y.kerbestock; til II. Kærv ell. III. kærve;
nu sj) d. s. s. Karvestok. LThura.(FaIst.
Ovid.a5r). CBernh.IV.248. -stykke, et.

se Kærvstykke.
kaervet, adj. ['kBrva^] {jf.ty.keThig;

af 11. Kærv ell. (som part. adj.) af til. kærve
(jf.ksiTvet u.IIl.kaive 1); fagl.) med tæt-

Kærve. VSO. GFUrsm. Uhre.(1843).17.85. 30 siddende (skarpe) indsnit i randen.
MO.). flt. kærver (Moih.K58. Skomageren.
(1832).27) ell. (nu alm.) kærve (Lundb.).
(sideform til I. Karve, i det mindste delvis

laant fra ty. kerb(e); J/". I. Kærv; især fagl.)

(med kniv olgn. ell. ved støbning fremhragt)
indsnit, fure, rille i en brugsgenstand.
Moth.K58. At skære en Kærve paa Stok-
ken (o : karvestokken) for hver Favn Brænde.
VSO. Hovedet (paa skomagersøm) maa. være

Medens nogle overfladiske Kolonier (o: af
bakterier) saaledes vokse regelmæssigt cir-

kelformet, ere andre kærvede i Randen
eller endog helt straaleformede. CLange.
Alm.patologiskAnatomi.(1897).115. Fræser
o: Omdrejningslegemer af Staal med ker-
vet (skarprillet) Overflade. Ferdews/cw/f. VII.
98.

II (jf. karvet sp. 134^^; bot.) om blad-

(rand): forsynet med korte, afrundede frem-
firekantet og have to eller tre Kjærver, af 40 ragninger, adskilte ved spidse indsnit; rund-
hvilken Aarsag man kalder dem Søm med
to eller tre Hoveder. Skomageren.(1832).27

.

Hjulet H har i sin Omkreds et Indsnit
eller Kærve. GFUrsin.Uhre.(1843).17.

|| ^
indsnit i haandskydevaabens visér; sigtekærv.

Bestemmelser for det da. Cavalleries Krigsøvel-
8er.(1807).67. Det indskærpes, at Sigtet
stadig skal tages med strøget Korn og
Kornet midt i Kærven. Skyderegl.2. \(det _
for buestrengen beregnede indsnit i pilens 50 II. Kærv slutn.). Sal.^XlII.799. -snit, et,

bageste ende. *Derpaa han greb den hur
tige Piil . .

I
Lagde den midt paa Buen,

trak Strengen og Kærven tilbage. TFi/s/.0(Z.

XXI.V.419. sa.Il.lV.v.l22. Hans Fingre fam-
lede om Pilens Kærv. SMich.HB.248.

Jj
rille i skruehoved. Wa^n.Tekn.216. Skibs-
bygnK.488.

||
rille % hane paa vandrør.

GasVand.19. Scheller.MarO.
\\ (forst.) d. s. s.

Fældkærv. OpfB.UII.55. ForstO. jf (m.

takket (crenatus). Bladene (o: paa blaa-

bærplanten) ere mørkegrønne, ovalrunde
og omkring ved Siden kærvede. JPauUi.
Urte-Bog. (1761).454. Drejer.BotTerm.160.
Warm.Bot.698. f i navne paa planter (m.
indskaarne blade): kerved brendeurt. Jfo/A.

Conv.K117. kerved husløg, smst.l18.

Kærv-plade, en. ^ d. s. s. -stykke.
Scheller.MarO. -slag^prove, en. (jf.

7XJ
"

(jf. ty. kerbschnitt; til II. Kærv ell. III.

kærve; fagl) d. s. s. Karvesnit. Sal.^XV.
132. -stok, en. se Kærvestok. -stykke,
et. (Kærve-. SaUXIX.188). ;»; den med kærv
(II) forsynede (indstillelige) metaldel, der tje-

ner som bageste sigtemiddel paa haandskyde-
vaaben; visér (jf. -plade). Scheller.MarO.
SaUXIX.187.
Kæse, en. {sv. dial. kåse, no. kjese, isl.

h. t. mast, der skal kappes): giv Masten en 60 kæsir, (oste)løbe; sa. ord som eng. cheese
dyb Kærv ind i læ Side saa højt over
Dækket som muligt. KuskJens.Søm.310.

||

indsnit, der ved materialprøvning (jf. Kærv-
bøje-, Kærvslagprøve^ skæres i rnetalstang,

der brydes, idet man bestemmer det til brud-
det medgaaede arbejde, jf. SaUXIlI.799.

ost, ty. kase, gammelt laan fra lat. easeus,
ost) 1) (no.) drøvtyggernes fjerde mave (Abo-
masus) ell. et ferment, der findes i denne
maves slimhinde, brugt ved fremstilling af
ost (til at udskille ostestoffet af mælken);
løbe(mave); (oste)løbe.vAph.(1764). Raa-

74*
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bukkens Løbe (Kæse) er god for Durk-
løb med Blodgsing.8a.Nath.VI.460. S&B.
2) i ssgr., om ost (ell. andre spiser af lign.

form ell. konsistens); se fx. Mandelkæs (-kes),

Potkæs(e). jf. Kalk.V.634. Feilb.IV.284.
Kset8e(r), Kætsjer, en. se Ketsjer.

Kcette, en. {fsv. kætti, lille (aflukket)

rum, vugge, sv. dial. katte, kitte, indelukke

for kalve olgn., no. kitte, af brædder inde-

sluttet rum, stor kornkasse; muligvis fra gl-

^oW.kete, hytte (holl keet (kete), kit (kitte)^;

jf Arkiv.XIX.307ff.XLI.128; dial.) 1) lille

rum ell. indelukke til kalve, faar, svin
olgn. Moth.E96. LMWedel. Samlinger om
Agerdyrkning. I. (1792). 54. Junge. MDL.
269. TroelsL.II.27. om brug i stednavne se

Da.SkovforeningsTidsskrift.1925.18. 2) smal
gang (passage) mellem to bygninger
(ofte med laage for den ene ende). MDL.
269(sjæll.). OrdbS.(Næstved-egnen).

\\
gyde

ell. vej medvoldgrøfter paa begge gider.
OrdbS.(Nordsjæll.).

Kætter, en. ['kædar] (f Kættere. Holb.
Er.III.6. Æreboe.130). flt. -e. {ænyd. d. s.,

glda. kættæræ (Kalk.II.703. Postil.l39)y sv.

kåttare, no. kjetter; fra mnt. ell. holl. ketter
(hty. ketzerj, der gaar tilbage til gr. katha-
ros, ren, uplettet, anvendt (i flt.) som beteg-

nelse for en nymanikæisk sekt c. 1100, der-

efter om ikke rettroende katolikker i alm.)

1) (især hist, kirk.) person, som er tilhænger

af en fra kirkelæren (især den romersk-ka-
tolske) afvigende lære og udgiver den for kri-

stelig; vrangtroende; vranglærer; uden
for fagl. spr. ogs. (og især) om den, der (paa
væsentlige punkter) fornægter den vedtagne
kirkelige tro; vantro. Arius mødte for
Lande-Mode uden Procurator, tilstod reent
ud, at band havde forandret Bogen saa-
ledes, forfægtende sin Meening udi fire

stive Klocke-Timer, hvorudover band af

Bispen og Lebnsmanden blev dømt for
en Kietter. Holb.GW.1.3. da band blev for-

loved med dig, var band et skikkeligt
Menniske, og en god Christen; men nu er
band en Kiættere og Sværmere. sa.jEr.JJJ.

6. Hertzogen var luthersk, som band (o: en
katolik) da boldt for een Kiætter. Æreboe.
130. Eendeel af disse Kættere (o: papister)
anstillede sig udi Begyndelsen meget bel-
lige og vi-s\^y\å\gQ.Slange.Chriy.354. en
Fritænker, eller en gTovK.\ddtiev.Ew.(1914).
IV.165. det er lettere at brænde en Kiet-
ter, end at overbevise ham. Riegels.Chirur-
giens Hist.(l 786).130. Goldschm. NSM.I.20.
Hvad hjælper det, at Kætterens Skrifter
højtidelig brændes? Rettens Protokolfører
optegner alle hans forfærdende Paastande.
SMich.Dø.l84. Ovre paa Sjælland f. Eks.
ved jeg Egne, hvor man forgaves Sogn
efter Sogn vil finde en Kætter, et eneste
Menneske, som ikke hører til det sogne-
kirkelige. 5om/ioZm8ridew<?e.'*V8J!9-28.5.sp.^.

jf. bet. 2: *den Bog (d: Vergils Æneide) er
jo Canonizeret bleven,

| Ja i Augusti Tid
og gyldne Alder skreven,

|
For meer end

tusind Aar, hvo saadant laste tør
|
Jo efter

Skole-Lov som Kiætter brændes hav. Holb.
Paars.251. 2) (især (DJ overf. om person,
som i en vis henseende nærer meninger,
der afviger fra de alm. antagne, og som
andre anser for forkastelige, forargelige olgn.

Af disse politiske Kiettere gives der mange,
Birckner.Tr.l77. Du er en Kjætter og Op-
rører i Konsten (o : digtekunsten). Ing.EF.

10 III.45. Jeg kom til Hamborg med alle

rettroende, romantiske Fordomme mod
Kræmmerbyen, men jeg blev strax Kjæt-
ter, maatte indrømme, at den var . . i sine

gamle Partier karakterfuldere end vor
egen Hovedståd. Schand. 0. 1.191. Cicero
dyrkedes med en Lidenskab, der ikke
taalte Kættere. Brandes.MB.49.
Kætter-, i ssgr. især (CP, hist. ell. kirk.)

af Kætter 1; saaledes — foruden de ndf.
20 anførte — bl. a. Kætter-aand, -bog, -brand,

-forfølgelse, -hob, -liste, -lov, -lære, -løgn,

-mening, -pak, -sind, -tale, -tro, -vis.

-baal, et. nu tændte man Kiætterbaal
at oplyse ham (o : Lessing) med. Bahb.
Tilsk. 1793.494. »Skafotter 'jeg (o: Ahas-
verus) paa Gaden seer; høit Kjætterbaalet
flammer.

|
„Ha, brænd hvo ei vil døbes

fluxl" — de cbristne Munke skrige. Jw^.
BSE.VL51. -daab, en. daab, udført af

30 en kætter. Sal. XI. 244. I. -dom, en. jf.
-domstol, -dømme; overf. (jf. Kætter 2):
*(tiden) fælded Kjætterdomme, og slynged
Anatbemer | Mod Hver som vilde reise
det „Nyes" Frohlemer. Drachm.D. 106. II.

-dom, en. {til -dom 3; ,//". /ioZZ. ketterdom

;

sj.) kætteri, overf.: ugudelighed; afguderi (2).

*Elskov er Afguderie,
| Og Kjetterdom.

Aarestr.SS.V.337. -domstol, en. (inkvisi-

tions)domstol, nedsat (af paven) til afsløring
40 af kættere. Sal.XI.244. -domme, v. (hos

sprogrensere; sj.) erklære en person for kæt-

ter, hans meninger for kætteri; forkætre.

Teodor, biskop af Mopsvestia . . havde
længe ligget i sin grav, da en del af hans
meninger kætterdømtes (orig.275: for-

kjættredes;. FrHamm. Kirkehist? I. (1872).
261. D&H. -hne, en. hue (af papir),

som sattes paa hovedet af en som kætter

dømt person (jf. -skjortej. Paa . . Kætter-
so huen af Papir, dansede røde Djævle. GBøn-

. berg.GiordanoBruno.(1915).239.
Kætteri, et ell.f en (Holb.Paars.41.

LTid.1729,8). [kæda'ri-] flt. -er. (ænyd. glda.

d.s.(Kalk.II.703.V.634. Mand.58); af Kæt-
ter; j7. n. Kætterdom) 1) (især hist. ell.

kirk.) en kætters (1) meninger og lære; (re-

ligiøs) vranglære. *Lad Kætteri ej Sejer
vinde,

|
Forfalske Sandheds milde Røst.

SalmHj. 111.2. Arius . . lod indføre udi
60 samme Bog noget, som icke havde været

tilforn, og som Bispen holdt for Kietterie.

Holb.GW.1.3. Der har aldrig været noget
Kiætterj i vor FsLmilie. sa.Er.IV.2. i Vit-

tenberg, hvor Luther havde begyndt at

prædike en Lærdom, som Eskild kaldte

Kietterie. MallSgH.561. 'Ei . . kiævles vi
|
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Om ægte Troe og Kiætterie. MCBruun.
(Rahb.Tilsk. 1796.16). Lises baptistiske
Kjætterier. 7n^.L^.7I.i58. Ooo8.1.556. jf.
bet. 2: *Jeg veed et Kietterie, som her
for nogle Aar

|
Var opvagt, at man ey

med Rette kunde nyde
|
Det Vrag, som

drives hid. Holb.Paar8.36. 2) (især tu; til

Kætter 2: en fra det alm. vedtagne af-
vigende (forkastelig, forargelig) me-
ning; ogs. om ytringer, handlinger olgn. Moth.
K96. Hovmesteren (begyndte) at spore no-
gen Afvigelse fra sin Methode, og dette
fremmede Kjætteri opbragte ham. Gylb.
(1849).X.66. MO. *hun skulde give

|
sig

af imod Naturen med sin Hest
|
(man kan

jo Kætteri med Alting drive). Drachm.DJ.
1.333. Det lyder som et forargeligt Kæt-
teri, naar man fremsætter den Paastand,
at enhver Vase eller Urne i og for sig
er lige smuk. CLange.NF.154. Det er vel
Kætteri ellers at mene, at selve Øresunds
Kystlinje ikke er saa køn med sin lave
Frofil. HVClaus.DL.34. Denne Drift til at

ytre sig sort paa hvidt, til ogsaa at give
Kætterierne ydre Liv og Form. Rubow.
Litt.Studier.(1928).10.

Kætter-inde , en. (nu næppe br.)

kvindelig kætter (1); kætterske, mine stren-
gere Brødre . . ville kalde hende en Kjæt-
terinde, der er udelukket fra Salighed.
IIauch.1.338. -mager, en. (efter ty. ket-

\
zermacher; nu næppe br.) person, der er

tilbøjelig til at udgive andre for kættere.

Phantasie og forefattede Meeninger (har)
mærkelig forøget deres Tal, der gemeen-
ligen kaldes Kietter-Magere. Spectator.57.

LTid.1751.27. Birckner.Tr.l57. den Mæng-
de af . . Kiættermagere, der her (o: i Ley-
den) . . lure omkring de theologiske Høre-
S2ile.Engelst.(Reiseiagt.II.133). VSO. MO.
-mag^eri, et. (nu næppe br.) en kætter-

magers virksomhed; tilbøjelighed til at for-
kætre. Kietter-magerie blev holdet for

en stor Merite.IIolb.Kh.268. han (var)
Uge langt fra Kiættermagerie og Frie-
tænkerie. Suhm.VI.33. Jeg veed meget
godt, man vil skrige Ak og Vee over mit
Kiætter-Magerie, som man kalder enhver
Protest, Kirken giør mod sine falske Ven-
ner. (?rMnc?<v.Jrø.x. Heib.Pros.1.395. || til

Kætter 2 (jf. Kætteri 2). politisk . . Kiet-
termagerie er en Sag, som man ligesaa
meget maae vogte sig for, som for det
theologiske. Birckner. Til. 34. -mester,
en. {ænyd. d.s.; efter <t/. ketzermeister) leder

af en kætterdomstol; inkvisitor. HNClaus.
Ref36. FrHamm.Adel.1.99. SaVXV.133.
-ret, en. d. s. s. -domstol. VSO. MO.
kættersk, adj. ['kædars^] (f m.best.

f. i ubest. stilling: fit.3.10(Chr.VI). Moth.
K96). {ænyd. d. s.; jf. holl. kettersch, ty. ket-
zerisch; adj. til Kætter) 1) (især hist. ell.

kirk.) til Kætter 1, om person olgn.: som næ-
rer (og virker for) meninger, der af-
viger fra den rette, vedtagne tro,
kirkelæren. Undviig et kiettersk (Chr.

VI: kætterskej Menneske, naar du har
paamindet og atter paamindet ham. Tit.

3.10. at faae disse tvende Kiætterske
Croner (o: Danmark og Sverrig) s^nnmen-
hidsede. Slange. ChrlV. 1247. D&H. || nu
især om lære, mening olgn. af denne art.

mangen Lærdom holdes for Kiettersk hos
en nye Skribent, som agtes orthodox hos
en gammel Kirke-F&der. Holb.MTkr. 384.

10 denne Ceremonie var grundet paa dend
første Christne Kirkes Ordinantz og Skik,
og derved var intet Kættersk. Slange.Chr
IV.230. VSO. MO. D&H. 2) (især CP; til

Kætter 2: (paa forkastelig, forargelig maade)
afvigende fra de alm. gældende an-
skuelser. Hvad siger De om de Smaa-
ting, vi har fra Tyskland: . . vor Theo-
logi og Filosofi, baade den orthodoxe og
den k\diiierske. Schand.TF. 11.46. sa.SD.

20 64. Det turde næppe mere være kættersk
at mene, at Gotikkens Mesterværker af
fransk Skulptur ikke helt beskæmmes af
Antikken. KunstmusA.191 9.84. Ksetter-
ske, en. (©, Z. 6r.; jf. Kætterinde) fevin

-

delig kætter. Goldschm.1.58. Kirkens
Mænd . . forbyder (den kristne) at tage
en Tyrkinde, Jødinde eller Kætterske til

Hustru. Brandes. VII.287.
Kætter-skjorte, en. skjorte, der blev

30 givet den som kætter dømte person paa (jf.
-hue/ Med Kætterskjortens Flammer og
Djævle malet om sit Legeme . . gaar han
(o: Giordano Bruno) den sidste Forsmæ-
delsens Gang til Blomstertorvet. SMich.
Dø.185.
Kætting, en. ['kæcZeii] flt. -er. (sv. kat-

ting, no. kj etting, fra holl. ketting, om-
dannet af ketten(e). Uform til keten, kæde,

se I. Kæde) 1) (især ^) kæde, i alm. af
40 spinklere art (jf. Ankerkættingj. SøkrigsA.

(1752).§774. vAph.(1764). SøLex.(1808).
(handelsskibe) have ofte slet ingen Anker-
touge, men derimod 2 Kjettinger. H^arftoe.

Mar0.21. Et Par forsvarlige Jernbøjler..
tjente til Befæstelse for Kranens Kætting.
Pont.LP.VI. 147. Garn egner sig heller

ikke til Fangsten af Blaahajer . . Bedst
er en stærk Krog, som er fæstet til en
Kjætting. BMøll.DyL.III.210. (banegaar-

50 den) hvor det hugger i Jern, skriger i

Staal og kvækker i Kættinger. Fol*hil 92 7.

i7.s;?.i. Jf.: Jern-Kettingerblev..smid-
det om hans høire Fod. CPRothe.JN.287.
klappe kættingen ind, se IH. klappe
1.3. 2) (væv., mi næppe br.) kæde (1.2);

rending. OeconJourn. 1758. 200. Kæt-
ting-, i ssgr. (sj. Kættings-. HFisker.Da.-
Fr.Sø-Ordbog.(1839).62). tsær (^) af Kæt-
ting 1 (jf. tilsvarende ssgr. med Kæde-/

dp -anker, et. d. s. s. Kædeanker. Harboe.
MarO. -brond, en. (Z. s. s. Kædebrønd.
Scheller.MarO. -garn, et. [2] (væv., nu
næppe br.) d. s. s. Kædegarn. OeconJourn.
1758.201. -pumpe, en. d. s. s. Kæde-
pumpe. SøLex.(1808).110. Harboe. MarO.
-rum, et. d. s. s. Kæderum. Etlar.SB.359.
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Bardenfl.8øm.IL132. -skærer, en. [2]

(væv., nu næppe br.) d. s. s. Kædeskærer.
EPont. Atlas. 11.432. -skærine, en. [2]

(væv., nu næppe br.) d. s. s. Kædeskæring.
OeconJourn.1758.204. -splidsniiis:, en.

forening af et tov og en kæde (ved splidsnings-

apparater). Funch.MarO.II.124. -stop-
per, en. d. s. s. Kædestopper. Harboe.
MarO. Sal.XI.245.

I. Kæve, en. se I. Kæbe. II. kæve,
V. se II. kæbe.
Keevel, en. se I. Kævle.
kævet, adj. se kæbet.
I. Kævl, en. se I. Kævle.
II. Kævl, et(Grundtv.DV.IV.82. Ploug.

Il . 214. Kierk. IX. 226. XII. 474. Saaby.'

Brenderup.§51) ell. (l.br.) en (Kierk.VII.

443. Levin. SMich.Gio.17). [kæu7] (dial.

ogs. Kægl. Feilb.II.72(u.k&g[)). {af III.

kævle (kægle)) smaalig, skændende ord-

strid; (ord)klammeri; kævlen; kævleri.

*alt Kjævl, al Egenvilje er forstummet.
Ploug.IL214. vilde det ikke være ynke-
ligt og modbydeligt at see en Fader eller

Moder, som . . kunde synke ned i usøm-
meligt Kjævl med Barnet. ^ierfe.IX^^^.
en relativ Kjævl om hvem af de To der
nu er meest religieus. smst.VII.443. Kævl
om Pengesager. JLange.I.140. Digterens
Modbydelighed for Formvæsen og poli-

tisk Kævl. Brandes.III.603. Kiv og Splid,

rent ud sagt Skænderi og Kævl. FlensbA.

^^/9l903J.sp.l. et Land, hvor den indre
Politik er skrumpet sammen til næsten
mikroskopisk Kævl. Jørg.BNS.204. Feilb.

11.159.
II

i forb.ligge i kævl (med).
KLars.Ix.18. (han) laa i Kævl med Jøder
og førte Proces med YivisinQ.Nystrøm.KO.
120.

I. Kævle , en ell. (1. br. i rigsspr.) et

(vAph.(1764). Grundtv.Saxo.L291. ForstO.

Halleby.79. Feilb.). ["kæula] (sj. i rigsspr.

Kævl. Suenson.B.I1.18. jf. Feilb. Kævel.
S&B. — dial. ogs. Køvl(e). MDL.274. Thor-

sen.69. som intk.:KlBerntsen.Æ.I.lll. Feilb.).

flt.-r, {ænyd. d. s., fsv. kæfle (intk.), no.

kjevle (intk.), oldn. kefli (intk.); sideform
til Kavl, Kavle; j/. Kævling) 1) ^tD, sj.)

lille, rundt træstykke; især (foræld., jf.
Runekævle^ om kort træstykke med ind-

ristede runer, (historiens) runer riste Urd
og Verdande i sin kævle. ^VJTamm.iV^or-

dens ældste digt. (1876). 59. j/.; Trækævler
(orig.1.172: Træstykkerj med Runer paa.

Grundtv.Saxo.^123. ||
(no.) om dej-, kage-

rulle. vAph.(1764). VSO.
II (jf Kavle 1

slutn.; no.) om knebel anbragt i munden paa
lam, der skal afvænnes. vAph.(1772).lII.

jf.: kefle . . Er et lille mundstykke af træ,

som bønder bruger i stæden for bidsel.

Moth.K78. 2) (forst, dial.) (stort rundt
stykke af) en fældet (afkvistet) træ-
stamme; bul{l.\)', stor træblok ell. (tung,

uformelig) træklods; spec. (forst.) om større
stammestykke (især af løvtræ), som er be-
stemt til gavntræ og sælges rutidt (og

uafbarket). Molb.DH.1.74. (han) væltede
Kjævlen af (vognen) og satte sig paa den.
Blich.III.637. Rosenk.ES.1.43. Det var en
mindre Gud, saadan for Øjet, næppe to

Spand lang, som et Foster, af Træ, groft
skaaret, ikke stort andet end en Kævle
med Hovedet sintyået.JVJen8.CT.61. Man
savede Bøgen af, kvistede den, delte den
i Kævler. Egeberg.(Hver8Dag.l906l07.441).

10 Engang fældede vi en Bøg, den var hul
ned til Roden, da vi skar Kævlen op,

foer pludselig en hel Sværm Flagermus
uå.Fleuron.S.88. Ølkarret stod paa sin

„Karstol**, en tveget Kævle paa tre Ben,
ude i Bryggerset. Gravl.(Jubelbryg.(1923).

7). Land- og Skovbrugsbladet.^^/ul911.1.sp.l.

Feilb. Thorsen.61. OrdbS.(Sjæll.,Fyn).\\om
stort, tykt grenstykke, anvendt som kølle.

Han skal . . have svunget det uhandelige
20 store Kiævle med . . Kraft. Grundtv.Saxo.

1.291. *Mod disse (o: himmelens magter)
hjalp ej Kølle eller Kævle,

|
vel næppe

nok en Livvagt af Djævle. ThøgLars.bøn-
dengalm.(1926).81.

II. \ Kævle, en. {rimeligvis dannet af
I. Kæve (se u. I. Kæbej og Kæft med til-

knytning til III. kævle; jf. ogs. I. Knebel 3;

spøg.) d.s.s. I. Kaje 2; i forb. bruge ell.

holde kævlen OZ-Kaje sp.l076'*«): *Det
30 var Hovmesteren — der brugte Kiævlen

|

For sidste Gang mod dette Svinerie. Bag-
ges.V.211(jf smst.III.284). *en let uskyl-
dig Vævlen

|
For Evigheden, for engang

at faae
|
Parnassets Poge til at holde

Kævlen. smst.III.40.

III. kævle, V. [ikæula] (f keblc. Moth.
K424.— nu ikke i rigsspr. kægle, kegle, se

ndf.). -ede. vbs. (sj.) -ing (Reynike Fosz.
(1747).A6r), jf. II. Kævl, Kævleri, {flere

40 forsk, ord kan her foreligge, saaledes ænyd.
kægle, iale paastaaeligt, trætte (imod), no.

kjekle, kives, sv. dial. kå(c)kla, kives, larme,

snakke op, afl. afglda. kæghe, kæbe, sv. kake,
no. kjake (se I. Kaje; jf. bornh. kjævsa, vaa-
se, sludre (Esp.170), sv. kåxa, og sv. dial.

kåka, tale imod, skænde, snakke op, no. kja-

ka^; sml. mnt. kekelen, kives, tale imod (til

mnt. keke, kake, kæbe); endvidere et rime-
ligvis til Kæft hørende verbum, svarende til

50 SV. kåbbla (f kåppla), kævles, jf. sv. kåfsa,

SV. dial. kåbbas samt mnt. kabbelen; mulig-

vis ogs. mnt. kevelen, holl. keuvelen, snakke,

(til holl. kevel (keuvel), kæbe); grundbet. i

disse ord er da: bruge munden (kajen, kæf-
ten); jf. II. Kævle; endelig foreligger rime-

ligvis som et opr. lydord (m. bet: larme,

skræppe op, raabe op) en sideform til kagle,

jf. kagle 2, jy. kagle, kægle, skænde, bruge

mund, samt Kægl u. II. Kævl; sml. ogs. II.

60 koble
II
omkr. 1800 fortrænges kæ^le i det

alm. spr. af kævle (m. tilknytning til I.

Kæve (I. Kæbe))
II

i rigsspr. bruges nu mest

-s-formen (med reciprok bet): at kævles
med en, de kævles) tale imod (en anden
ell. hinanden) paa en paastaaelig, stridbar,

vranten, smaalig maade; være i (smaalig.
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smaaskændende) ordstrid (med en); smaa-
skænde (paa en ell. paa hinanden) paa en
vranten maade; bruge mund (imod); ki-
ves (med); mundhugges (med); smaa-
skændes (med). \\ kægle(s), kegle(s)
(med en over e.ll. om noget), kegle . . Er
at snakke unyttig snak, Moth.K425. kegles
. . Er at skendes. smst. *En Gvarde (træ-

der) ind at bringe
|
De Kæglende hen i

Arrest. Sort. FSkan. 15. Naar een unyttig
bruger Mund paa en anden, som tier, siger
man rættelig om den første, at han kjæg-
ler: men bruge de Mund begge, da siger
man, at de kiægles. Høysg.S.ii29. nu ere
(de) oppe at kiægles igien.Wess.Gr.é. De
to klamrende Drenge nærmede sig hen til

dem for at see Haren, og Sancho spurgte
een af dem, hvad de kegledes om? ^le^i.

DQ.IV.352. *Hvæs du imidlertid kuns dine
Negle; |

Nu vil jeg ikke længer med dig
kegle.TBruun.MF.56. Ret nu kan de hver-
ken forliges samlede, eller være fra hver-
andre. De kægles alletider, og ere dog
alletider enige. Skuesp.V.243. VS0.III.K9.
75. MO.

II
kævle(s) (med en om (nu sj.

over^ noget). *Frie vil jeg være, mens
jeg spiser | For al den KiævTen om Aviser.
Rahh.PoetF.1.126. *Den daarlig var . . som
bød

I

Landmanden . .
|
At kiævle i det

jævne Vennelag,
|
Om Oldtids Sprog, om

Gloser og om Smag. Rein.425. Oehl!S.146.

*Saa kom de op at kjævles |
Alt over

deres Yuii.Wi7ith.IIF.165. At kiævle over
ingen Ting. MO. Jeg vilde gaae ad Strand-
veien og Du vilde gaae ad Landeveien.
Det har vi nu kjævlet om over i fjorten

Dage førend vi kom afsted. Oversk.Com.V.
157. det (er) uskjønt, at Elskende kævles.
Kierk.VI.289. »Munkene kjævle,

|
Skrif-

tens Ord de trævle | Traad efter Traad.
Rich.II.77. *det er saa lidt at kævles om.
Stuck.II.158. (de) Mennesker . . som (han)
i sine Studentersamfundsdage havde dis-

kuteret og kævledes med. RAhlmann.Mo-
derne da. Lyrik. (1922). 21. Esp.171. Feilb.

OrdbS.(Fyn). Det trak op til Traette, for

den ene var af den Mening og den anden
af den, mens en tredje kævlede op mod
dem begge. Rørd.S.33. \\ i tautologiske, ri-

mende forb.: kævles og djævles (jf.
djævle 2.1^. Feilb. ævle o^ kævle, se

ævle. Kævler, en. (nu ikke i rigsspr.

Kægler. VSO.III.K9.75). {af III. kævle
(kægle); „Talespr." Levin; nu 1. br) person,

som er tilbøjelig til at kævle(s). Heib.Pros.
X.399. *hvad mon vel der var ment med
det Bud . .

I

har vi overladt Kævlernes
Kævl. Hoffmann. (BerlTid. y2l92L 3.sp.2).

Kfievleri, et. (tidligere ogs. Kæglerij. vbs.

til III. kævle, især om vedvarende (gensidig)

kævlen: (ord)klammeri. Kiæglerie. LTid.
1759.280. heraf kunde blive et evigt Keg-
leri, om jeg vilde som Recensenten. /Spo-

ron.Breve.IL2 9. Denne Skiøge (d: Lydia)
har vor Digter (o : Horats) idelige Kegle-
rier med, og idelig søger han dog at for-

sone sig med hende igien. JBaden.Hora-
tius.1.53. Bagges.DV.IX.63. VSO.III.K9.75.

||
Kævleri: Rahb.PoetF. 11.125. forarge-

lige Kjævlerier.iØrsf. 77.58. Faderen (sad)
i et godlidende Kiævleri med hende. Oehl.

HrS.352. Prof. Oehlenschlåger (neddrager)
en videnskabelig Strid, ført i en værdig
Tone, til det almmdelige personlige Kjæv-
leri. Heib.Pros.LII.235. Jeg er ordentlig

10 ganske fornøiet, naar vi saadan kommer
i Kjævlerie, for Du viser aldrig saa meget,
at Du holder af mig, som naar Du har
skjændt dygtigt paa mis.Oversk.Com.V.123.
Kterk.IX.228. Man skal aldrig blande sig i

Ægtefolks Kævlerier I Wied.HN.152. FeUb.
OrdbS.(Fyn). ksevle«(, v. se III. kævle.
\ kævlet, adj. ["kæula^] til II. Kævl:
som har karakter af kævl(eri). *kævletDrøf-
ten. Marton.HB.177.

20 Kævling;, en. {sv. dial. kåvling, kort

stok, træklods, (ung) stud, no. kjevling, lille

rundt træstykke, halvvoksent dyr, halvvoksen
dreng ell. pige; af Kavl, I. Kævle; m. h. t.

bet.-udviklingen jf. Bengel, Dreng, Knippel,
Koltring olgn.) 1) (dial.) (større stykke
af) en fældet træstamme; kævle (1.2).

Junge. OrdbS.(Loll.-Faister). 2) {jf. ænyd.
kævlings-karl, -sten, middelstor mand, sten;

nu næppe br.) lille mandsperson (Moth.
30 K78. VSO.) ell.halvvoksent, middelstort

dyr. jf. VSO. || hertil ssgr. som Kævlings-aal
(Moth.K78. VSO.), -bæst ('Kævlingsbeester,
smaae Heste. Junge.), -hest (Moth.K78.
at. 1733. (SKjær. Fra Stavnsbaandets Dage.
(1888).146). jf. MDL.269.273.687), -karl

(Moth.K78. VSO.), -sten (middelstor sten.

Moth.K78. VSO.).
\ Kævls^-maal, et. sag, som er gen-

stand for (langvarigt) kævl(eri). Dermed
40 var det gamle Kævlsmaal endnu en Gang

affærdiget. SMich.Æb.l34.
Kæv-op, en. se Kæbop. -stærk, adj.

se kæbestærk.
Ker, en. [kø(')] (især tidligere ahn. skrevet

Queue. Spillebog.(1786).168. Hrz.D.L.189.
Billardb.7. Kandarius.LP.291). flt-er (VSO.
V.Q201. AWinding.Vag.142. TomKrist.LA.
31) ell. (nu sj) m. fr. form queues (JPaulli.

TJrte-Bog.(1761).5). {fra fr. queue, egl.:

50 hale, af ?a^. cauda) 1) om ordnet, opstil-
let række. 1.1) ^ bageste del, sidste
afdeling af en hær. JBaden.FrO.L.319.
VSO.V.Q201. (korpset forlod) sin Plads
lige over for Staben for at marschere
bort i Queuen af den bagerste Bataillon.

Kandarius. LP. 291 . Hag. VL. 455. overf.

:

Nutidens England (synes) af bar Kultur
. . at skulle falde tilbage i Køen mellem
Nationerne. JVJens.MJ.V.133. jf. bet. 1.2

:

60 Bag det lille Orkester . . gik en Haand-
fuld Frelsersoldater, og saa fulgte en Kø
af Omnibiler, Drosker og Arbejdsvogne.
BerlTid.^yil922.Aft.5.sp.5. t.2) 07- Hale sp.

716^°) lang ordnet række af (ensartede)
ting ell.især personer (som har indfundet
sig i een og samme hensigt og venter paa
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at komme til efter tur), (man har) nedlagt
Forbud imod, at de, som havde indtaget

deres Plads i Køen, lod sig afløse af an-

dre, umiddelbart før Billetsalget aabnedes.
FoU^/il907.2. gadelange Køer af taalmo-
digt ventende 'NoTåmæiiå.£ønnelycke.(Berl
Tid.^/8l922.M.1.8p.4). \\ især i forh. s t a a i k ø.

*Naar Lars bare blinked', stod Kvinder i

Kø\Sganarel.IV.21. Bag den Skriftende

mindre omhyggeligt, af en ringere beskaffen-

hed (end bestilt arbejde). Bagerne bage . .

Brød paa Kjøb, baade grovt og flint Brød.
IIallager.69. VSO. Huset var bygget paa
Kjøb, paa at tage sig ud. Goldschm.(1908).
VI.94. kunstneriske Haandværksarbejder,
som i Billedhuggernes Værksteder ud-
førtes paa Køh.JLange.BM.II.53. uegl:
hardtad hele den Romerske Literatur .

.

(i en italiensk kirke) stod andre Bodfær- lo er giort paa Kiøb og til Stads. Grundtv.

dige, som ventede paa at komme til .

der stod de i Række , i Kø og ventede
taalmodigt. Jørg. Liv.III.Sl . På Fortovene
stod Folk i Kø udenfor de halvtomme
Butikker for at købe ind. TomKrist.LA.42.

2) (billard.) lang, svagt tilspidsende stok,

hvormed der i btllardspil stødes til kuglerne

(ballerne); billard kø. JFaulli.Urte-Bog.
(1761).5. Spillebog.(1786).168. Hrz.D.I.189.

Myth.9. Elever (der) lære deres Lectier

Eaa Kjøb (o: middelmaadigt)^ saa at de
uskes et Øieblik og derefter strax glem-

mes \g\QTi.Hauch.Ad.81. || findes, kom-
me , nt* vist kun (1. br. i talespr.) : være,
faa til købs, til salg, tilfals, det er ikke
at fåe til kåbs. Moth.E438. I April Maaned
kommer der til Kiøbs store Partier af

Vindruer. P/lug.DP.741. (bogen) findes til-

Pont.LP.ltl.lll. *Stødet af Queue'n mod 20 kiøbs hos Hieronymus Christian PauUi.

Baller. TomKrist.F.46
Køb, et. [kø'6] ell. (dagl, nu især gldgs.,

vulg. ell. dial.) [kø-'v, køu']kieih. Høysg.AG.
34. flt.(l.br.) d.s.(MO. LovNr.l02^U1906.
§38. jf.: „uden plur.«ySO.; eW.f-er (LTid.
1744.175). {ænyd.glda.d.s. (ogs.i bet. „han-
deV), æda. køp, sv. kop, no. kjøp, oldn. kaup,
bytte, køb, handel, pris, ty. kauf, oeng. ceaj),

byttehandel, pris (jf. eng. cheap, billig); til

købe; ,//". Købing || om den gi. bet. „handel"
se II. Handel 4 || i talespr. nu næsten kun
i præp.'forb. og i fast verbal-forb.)

1) om det forhold, at et formuegode
mod vederlag i penge ell. dermed lige-

stillede genstande overdrages fra en
person til en anden; handel (II.4.i); nu
kun om den side af dette forhold, der ven-

der mod den nye ejer: (retsgyldig) er-

hvervelse af en ting, rettighed olgn.

KomGrønneg.1.239. Dertil blef samlet Sølf

i begge Rigerne, og af Stænderne for-

strakt, baade til Laans og til 'Kiobs.Slange.

ChrIV.1292. Extra got ævret Smør . . er

til Kiøbs i HøThoåen. Adr.*/il762.7. VSO.
Feilb. jf.: redelighed er hverken til købs
eller til låns, og om den var, fandt den
dog ingen køhmand.Moth.K439. Beundring
er . . tilkjøbs for Penge og for Klogskab.

Il
om~ den gi. bet. „handel'^ 20 Kierk.VI.229. 1.2) (nu næppe br.) under-

handling ml. de to parter med det for-
maal at bringe et køb (l.i) i stand;
handel (II.4.2); i forsk, præp.-udtr.: staa
i køb om, være i handel om. de ståer i

køb s2immQJi.Moth.K439. Vi staae i Kiøb
herom.F/SO. MO. \\ falde en (ind) i kø-
bet, ^j/". II. falde 4.7^ optræde som konkur-
rerende køber (liebhaver). Moth.K438. uegl.

:

Det er ikke ret, Karen, saaledes at falde

mod vederlag i penge olgn. (jf. Bog-, 40 en anden ind i Kiøbet (d: at ville tage

Bytte-, For-, Haand-, Indkøb osv.). I.1) i

al alm., om selve overdragelsen, erhver-
velsen, saa fremt hånd det da ejer, og
det ej ved Kiøb, eller i anden Maade, er
kommet i anden Mands Haand. DL.5—3—
22. Creditorerne hos den afdøde Præstis
Efterkommere (maa) saa meget bekom-
me, som Bygningen første Kiøb kostet
hsLYer. smst.2—12—4. fire hundrede Sekel

kæresten fra en). Lodde.(Skuesp.IV.301).
være to om købet, være to om at ønske

(at købe) noget; ogs. overf.: være to om at

bestemme en sag. Moth.K438. VSO. \\ f gaa
til købs med en, begynde at forhandle
med en om et køb; købslaa med en. *Den
brune Mær hun bad, jeg skulde eder
sige,

1
1 skulde være snar, og ind til hende

fige,
I
Om I nu ellers vil til Kiøbs med

Sølv, gængse i Kjøb.iilfos.i.-25(7/'-gængslj. 50 hende gaae. BeynikeFosz.(1747).321. !.3)

Kiøbet skulde blive fordeelagtigt, saavel
for Kiøberen, som for Sælgeren. Schytte.

IB.II.85. VSO. MO. S&B. Køb af fast

Eienåom. LovNr.l02y*1906.§l. køb paa
besigt, paa prøve, se Besigt, Prøve. || i

forb. m. Salg: Kiøb, Sal, Fragt, eller hvad
andenHandel der nåevnis k2ind.I)L.4—2—5.
imellem Salg og Kjøb vil Synd trænge sig

ind. Sir.2 7.2. Gaardene efter Hartkorns

afsluttet aftale om erhvervelse af no-
get mod (penge)vederlag; handel (II.

4.2). købet ståer fast. Moih.K439. Deres
Mand har kjøbt mit Huus; og dette Kjøb
bør ikke gaae tilhsige. Hrz.V11.252. smst.

11.86. køb i fast regning, se fast sp. 799*.

talem.: køb gaar for leje (o: gælder mere
end leje;jf. IV. for 5.2; sml.ogs. Eje sp.229-^).

vAph.(1759). Mau.5447. || i særlige forb. m.
Størrelse kan være fra 3 til 16 Tdr., men 60 verbum ell. foreg, præp.: holde købet. IfofA.

Gaardene iKiøb og Salg regnes efterEyen-
doms Udivkev. JPPrahl.AC.6. Lassen.S0.25.

II (jf. Købegods; nu næppe br.) fremstille
noget paa køb o: med køb (salg) for øje,

for at have det til fals (ofte m. oibet. : til

den første den bedste); ogs.: fremstille det

H232. jf.: *jeg har een trunte kiøbt. |
Jeg

meen hun holder kiøbet (o: er prisen værd).

Sort.(SamlDanskeVers.^n.ll3). slute et køb.
Moth.K439. KomGrønneg.1.275. Er Køb
sluttet, men intet aftalt om Købesummens
Størrelse, har Køberen at betale, hvad
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Sælgeren fordrer, for saa vidt det ikke
kan anses for ubilligt. LovNr.l02y4l906.§5.
giie fTSL købet. Moth.K438. VSO. MO. blive
ved sit køb. Moth.K438. Naar man er eens
om Kiøbet, saa er Brylluppet snart giort
imellem os og vores Lige. Kom Grønneg.
11.13. *Falsk er han ei. Har han opsagt
dig Kiøbet? Ew.Skr.IIL194. At falde fra

sit Køb.VSO. MO. Vil Køberen benytte
sin Ret til at hæve Købet, maa han . .

uden ugrundet Ophold meddele Sælgeren
åette.LovNr.l02V4l906.§27.jf. fortryde 2.2:

*jeg er bange, han betænker sig,
| At han

fortryder paa sit Kiøb, og fordrer | Sit

Guld tilbage; jeg vil smøre Haser. OeRJ.
128. han har ikke kjøbt for dyrt, han skal
ikke fortryde Kjøbet, thi det han kjøbte
var ingen Ubetydelighed. Kierk.V.166.

\\

give ea. betale noget paa købet, (nu
næppe br.) give ell. betale noget paa haanden
(jf. Haand sp. 586'^). Moth.K17.438. VSO.
Il

(m. overgang til bet. 2) i udtr. for, at no-
get, som ikke (ligefrem) er medregnet
ved fastsættelsen af vederlagets stør-
relse, ydes (som tilgift) af sælgeren
til køberen, følger gratis med i han-
delen; ogs.overf., om noget (behageligt
ell. ubehageligt), der følger med som
tillæg til det, der egentlig er tale om, som
noget ud over det ventede, noget ek-
stra: give noget til i købet (Moth.K438.
VSO.), nu vist kun: gaa, følge, faa,
tage med (tidligere ogs.uden med. Moth.
K438) i købet eW. i samme køb. Sneens
Udførsel bør gaae i samme Kiøb. Argus.
1771.Nr.l9.3. Feilb. især overf.: *Den, som
Bruden faaer, faaer Mo'erens Hjerte | I

Kjøbet med. FalM.III.64. de ret anselige
Usandsynligheder, man maa tage med i

Købet, ifald man vil gaa ind paa Digterens
FoTudsætmngeT.Brandes.III.328. HolgPed.
(Aarb. 1923.41). Feilb. jf.: naar blot det
objektive Sande er tilveiebragt, saa er det
en smal Sag med Tilegnelsen, den følger
af sig selv i Kjøbet. Kierk.VII.12. samt
(til gaa med, sp. 534^*) : *Den travle Tid
var Dig (o: Kbh.) ilet forbi —

|
Du maa

med i Løbet, | om ogsaa lidt gammeldags
Poesi

I
gaar med i Kjøbet (o: gaar til

grunde, gaar tabt derved). Kaalund.320. jf.
ndf.: \ *Fornærm mig kun og spot mig
med i Køb (o: oven i købet). Drachm.DJ.
1.61.

II
oven i købet, dels i egl. bet., om hvad

der gaar med (i købet) som tilgift (jf. ovf.).

det fik hånd oven i iL0bet.Moth.K438. (for-
læggeren lader) trykke en Haand-Bibel . .

Hvo som tager 12 Exemplar bekommer
et oveni Købet. LTid.1735.774. Gvlb.XII.
295. du skal faae (hoppen)^ naar du oven
i Kjøbet vil overlade mig noget af denne
hersens nymodens Gjødning. Ho8tr.Int.20.
Feilb. jf.: jeg havde glemt et forsølvet
Baand, som hørte til. Hun (d : sælgersken)

paastod, jeg skulde betale det oven i Kø-
bet (o: ekstra). PMøll.II.69. billedl.: en
Mand var dansk, saa tænkte man næsten

sletikke paa, hvad man ellers kunde have
været kjed af hos ham. Alt, hvad der
ellers var af Godt hos ham . . betragtede
man som en ren Tilgift, man fik oven i

K\øbet.JakKnu.In.55. dels (og især) overf.

m. afsvækket bet. (uden forb. m. verber, der
betegner at give ell. modtage) : endog(saa);
tilmed; hvad mere er; desuden (ofte m.
bibet. af noget i høj grad urimeligt). Hvilket

lp uforskammet Qvinde-Menniske, langt fra
at skamme sig ved sin Misgierning. Hun
traadser oven i kiøbet. Holb.HP.II.7. Jeg
kand aldrig glemme det Guds Barn . . at,

da jeg havde giort ham den største Uret^
bad han oven i Eaøbet for mig. sa.LSk,
IV.2. Tør dit Bagbest sige ney, og endda
bruge Skields-Ord oven i Kiøbet. Kom
Grønneg.II.254. vi vare . . drivvaade .

.

og oven i Kiøbet sultne. Bagge8.L.II.19,
20 der gik ingen Time hen . . uden Bebrej-

delser, og ovenikjøbet hele Skjændepræ-
kener. Blich.K. 91. „Naa De er maaskee
gaaet ad Kongevejen?** . . „Ja. Og saa vilde
Deres Tjener ovenikjøbet jage os paa Bø-
ren.'' Hostr.FG.4sc. FeilbJI.765.

\\
(med

ell. til) paa købet, {efter sv. (med, till)

på kopet; sj.) overf.: i tilgift; oven i købet.

At besøge hende var for et Barn at komme
til Æventyrets Land. Altid var her sæl-

30 somme Ting at høre og se. Og saa fik

man til paa Købet den dejligste Kop
Ksitie.Nans.GF.60. den unge Pige (møder)
Ridderen . . han beder hende om en Drik
Vand af hendes Krus og stjæler paa Kø-
bet et Kys af hendes røde Mund. VVed.
BB.45. Bacchus og Eros, træd ind . . og
Majoren være taalt paa Købetl ThEw.FV,
11.27. jf.: han tog . . noget af den angel-
saksiske Races Hang til Melankoli med

40 på Købet. Blaum.Sk.l34.
2) i udtr., der betegner de af sælgeren

fastsatte vilkaar for handelen ell. stør-
relsen af det ydede vederlag. 2.1) (nu
vist kun dial.) i al alm.: pris, for hvilken
noget købes, tvende (medlemmer afraadet
forordnes)f hvilke skulle . . sette Kiøbet

Eaa ferskt Oxekiød, saltet og tør Fisk,
'anskt 01 og Brød. DL.3—4—8. slåe af

på købet. Moth.K438. købet stiger, slåer
50 op. smst.439. købet falder, slåer af. smst.

438. jeg skal fortælle Monsieur kortelig,

hvorledes Kiøbet var paa Madvare i min
Tid. Holb.GW.II.4. Hvad skal Kiøbet være
paa denne? sa. Vgs.1.6. især i ssgr. som: efter

det brafendekøv vi har. OrdbS.(sjæll.).
\\ f

(kunne) holde køb med en, dels øm
sælgeren: (kunne) sælge til samme (billige)

pris som en anden; dels om køberen: (kunne)
købe til samme (høje) pris som en anden;

60 (kunne) konkurrere med en m. h. t. køb (salg).

førend en Fabriqve stiftes, (maa man)
overveye, om Manufacturisterne nogen-
ledes kand holde Kiøb med Fremmede.
Holb.Ep.V.n20. 8a.Samt.25. han havde saa
mange Midler, at ingen anden kunde holde
Kiøb med ham, endskiønt de og vilde giøre

XI. Rentrykt Vu 1929 75
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Bud, sa.Herod.l95. en Kiøbmand, som vil

handle ærlig og troe, (kan) intet eller

saare lidet sælge af Landets egne fabri-

kerede Vahre, da de ingenlunde kan holde
Kiøb med Smghsind\eTe.Argu8.1771.Nr.20.1.

2.2) til bet. 2.1, i forb. m. attrib. adj. som udtr.

for prisens (vederlagets) størrelse: dels om
gunstig, billig pris: bedre, bedst, (især

Y>) billigt (^billigere osv.), godt, flet
køb; .7/. det nøjeste køb w. nøje; dels

(nu næppe br.) om ugunstig, høj pris: dyrt
køb.

il
som obj.for faa. det er best, jeg

gaar til den nærmeste (butik); thi mand
faar vel icke bedre Kiøb paa et Sted end

Eaa et sinaet.Holb.Vgs.L4. *Godt Kjøb vi

la i Morgen, |
Da naar man næppe en

Gylden hel
|
For Skjæppen fuld af det fine

Mel. Grundtv.SS.V.46L OrdbS.(Fyn). \\(nu

1. br.) som obj. for give (jf. bet. 2.3^; give
(en) godt, bedre, f let køb olgn. Hånd
giver bedre kSb end andre. Moth.E438.
EPontMen.III.525. at handle een vel .

.

betyder at give een godt Kiøb eller nok
for Fengene. Høysg.S.55. Naar Laugene
bleve ophævede, raaber man: fik vi Ar-
beydet langt lettere; mange Arbeydere
gave let Kiøb ; den ene vilde undersælge
den ånden.Argus.l771.Nr.11.3. det var rime-
ligere, Vahrene blev i Bergen, om Skip-
perne ogsaa skulde nødes til at give lidt

godt Kjøb. Grundtv.Snorre.III.337. jf.: Til

[andelens og Kiøbmændenes Ruin kom-
mer . . de mange privilegerede Handlere
. . De forstaaer intet af Handelen; men
vil dog handle. Disse nye Begyndere
giver got Kiøb og vel over Kiøbet for at

trække Næringen til sig fra andre. Argus.
177l.Nr.20.4. f overf. (jf. bet. 2.3;: give
bedre køb, vise sig føjeligere, (mere) efter-

givende; gøre indrømmelser. Moth.K439. Her-
paa gave de Svenske bedre Kiøb og und-
skyldede sig strax, at det ikke var deres
Tanker at ville tiltrænge sig noget, som
dem ikke tilkom. Slange.ChrIV.166. Nina-
ruk . . maatte give noget bedre kiøb, og
tilstaae, det begyndte . . at see ligere ud
efter sand Christendom . . i dette Evange-
liske LsLnd.EPont.Men.IL19.

\\ f som obj.

for gøre. At giøre dyrt Kiøb paa noget
(o: købe noget dyrt). VSO. MO. \\ m. flg.

præp. paa 0^ angivelse af varen, der (kan)
købes, let kéb på ædevare. Moth.K437.
(Hroar solgte) sin halve Part af Riget til

sin Broder Helgo og blant andet derfor
fik et kostbart Guld-Armbaand; saa at

der da maae have været lættere Kiøb
paa Riger, end nu omstunder paa Bønder-
gaarder. H:olb.DH.L50. han kan faa bedre
Køb paa de grove Varer, han behøver,
i Struer end i Holstebro. Cit.l777.(Aarb
Hards.XVILL84). en lille Smaatobaks-
handel med det billigste Køb paa Ciga-
retter, Sømandspiber og interessante Ar-
ter Shag. ELars.GHF.L144. spec. i udtr.
som: der er godt køb paa noget, man
kan faa det til billig pris; ogs. : der er rige-

ligt deraf (at faa til købs). Holb.GW.IL4.
Som om der ikke var godt Kjøb nok
paa vævede Varer. CBernh.XI.149. 30,000
(mand) blev . . solgt som Slaver, og saa
godt Køb var der paa dem, at én blev
afhændet for et Par Tøiler.Jørg.JF.ILSS.
overf.: Eders Naadel Eders Naadel Com-
plementer og Baslementer har vi got
Kiøb paa i disse Tider. Holb.Jep.III.l. der-

10 som hver Mand her i Byen vilde paa den
Maade tage imod sin Kones Galanter, saa
skulde her saa sandelig icke være saa got
Kiøb paa lisinre\er. Kom Grønneg.IL 169.
JPJac.DU.120.

II
styret af præp. for, i

udtr. som faa, sælge osv. for bedre, billigt

køb olgn., til billig pris, billigt. Dog at gode
Vare leveris, og for saa billigt Kiøb, som
andenstæds best havis ksind.DL.2—22—
66. Man har i Almindelighed den Tanke,

20 at en Friemester forretter et Arbeide for
bedre Kiøb, end en Mester i Langet.
Stampe.IL461. 200 Rd.I Men er det ikke
formeget for en Gravblomst? Jeg troer
næsten at jeg kunde skaffe Dem en for

bedre Kjøb hemde. Heib.Poet.VIL71. Kan-
ske jeg kan faa nogle Tønder af dem
(o: kartofler) for billigt Kjøb. Schand.TF.I.
17. overf.: (de) kunde (ikke) faae alle deres
Synders og Misgierningers Forladelse for

30 lættere Kiøb, end ved at lade sye et Kaars
til deres Klæder. Holb.Kh.618. spec. i forb.

faa (sj. købej olgn. forgodtkøb (jf. Godt-
køb); Niels Forpagter . . skulde have til-

budet ham Stude for meget got kiøb.
Holb.llJ.I.l. Af Porcellainet maae slet

ingen haabe eller vente, at faae det mind-
ste Stykke hos os for got Kiøb. Gram.
Breve.176. I stedet for at forhøie Tolden
paa fremmede Vare, søgte man at skaffe

40 sine Landsmænd dem for godt Kiøb.J-Snee^.
11.260. kiøbe for godt Kiøb. Fleischer.HB.
279. han sætter sine Penge i en Gaard.
Det er godt Kjøb, De har faaet den for.

HCAnd.IL346. jf.: der (o: i et hotel) boede
man for godt Kjøb. Hauch.MfU.17 . den
store Mængde . . blev et let Bytte for

Religioner, der tilbød Frelsen for godt
Køb. JLHeib. Religion og Moral. (1911). 58.

overf.: billigt (3.i); let; nemt. det fvar aldrig)
50 blevet saa læt en Sag for Holsten . . for

saa got Kiøb, at blifve af med disse saa
farlige Giæster, hvis ikke Kongen hafde
haft en anseelig Krigsmagt forsamlet.
Slange.ChrIV.898. Ludvig den Fjortende
havde . . lært Europas Fyrster at kjende
en Art af Storhed, som man kunde have
for godt Kjøb. Hauch.IIL352. spec. i forb.

m. slippe: *for saa godt Kjøb (o: med en
saa utilstrækkelig forklaring) her du ikke

60 slipper. PaZi\f. 71. 51. Scharling.N.170. jf.
(sj.): *det jeg veed, at for ringe Kjøb
(o: billigt, let) \

Mig faaer han (o: døden) el

medT^SLSiYei.Winth.IV.185. || være i godt
køb, (nu næppe br.) være til at faa til

billig pris. (der) tilløb mengde af unøttige
Folk (o: under en belejring) y dette dog
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uagtet var Levnets-Midlerne i got kiøb.

LTid.1727.168. \\ som præd. (med varen som
subj.): godt (bedre, bedst) køb, (nu
næppe br.) billigt (billigere, billigst), kornet
er got keib. Moth.K438. Spectaclet (^.9 ; ope-

raen), dette saavel som andre Divertisse-

ments, som findes i Berlin, ere flere og
bedre Kiøb end ved andre store Hoffer.
Klevenf.RJ.208. Ædelstene (skulde blive)

got Kiøb, om de vare saa almindelige som
Oraastene. OeconT.111.8. Alting er godt
Kiøb i Jena. Man har der en Haarskierer
for 6V9 Rdlr. om Aaret, og en Barbeer
for 2Kå\r.FrSneed.I.147. Jeg mener den
(vin), som er bedst Kjøb. Heib.Poet.XI.145.

jf. : Svendene bandede og svor, at det var
det billigste Køh.Bang.F.33. 2.3) den ved
afslag fremkomne (lave, billige) pris;
bedre ell. godt køb (2.2); ogs.: afslag;
prisnedsættelse.

||
(nu næppe br.) der

er køb paa (noget) oZ^n. (nu: godtkøb^.
*Da var det stille Veyr, da voxte Foraars
Grøden,

|
Da skinte Solen varm, da blev

der kiøb paa Føden, | Da sang hver smule
Fugl, da Knoppede hvert Træ. Prahl.BJ.4.

II
(nu vist kun dial.) i egl. bet., i udtr. som

iaa, give køb (paa noget), købe, sælge

(noget) billigere ell. billigt (med afslag i pris;

jf. faa, give bedre køb olgn. u. bet. 2.2^, f
faa en skillings køb (o: afslag, prisnedsæt-
telse) olgn. En god Ven har sagt mig .

.

at man kunde faae en Skillings Kiøb her.

FAReib.II.54. Naar De tager hele Slum-
pen, skal De faae Kjøb, faae et Par Marks
Kiøb. Levin. Feilb. Hangiver nok Kiøb.
VSO. MO. Vil man sælge Fiskene, maa
man give Kjøb. Leviw. Feilb.

|t (jf. give
bedre køb u.bet.2.2) overf.: give køb,
vise sig ell. blive føjeligere; opgive en tidli-

gere (med styrke) fastholdt mening, holdning
olgn.; opgive sin m,odstand; gøre indrøm-
melser (over for en modpart); give efter;

give sig; ogs. (især i forb.m.præp. lov): give
op; opgive ævred; give fortabt; (efter næg-
telse: ikke) stikke op (for). *Den stolte Fugl
. .

I
Begyndte Kiøb at give: Tag, sagde

hun, tag dine Smaali2ee/t6.2"7.5^5. Bisperne
gave Kiøb, og beqvemmede sig til at
efterleve Kongens Villie. Kolb.Kh.638.
Rahb.(Skuesp.XII.389). *snappe hver sin
blomstrende Hyrdinde . .

|
Hvor vil de

skrige og sig tappert værge,
| Og dog

til Slutning Alle give Kjøb — |
Du kjen-

der Legen bedst, du har Erfaring. PaiM.
III. II. ingen Tænker er saa sikker paa,
at Menneskene dog tilsidst maae give
Kjøb og tænke hans Tanke, som Evig-
heden er det Kierk.IX.311. *Haglen slæ-
ber lavt sit Vaad henover Vestens Him-
mel;

I

dog den Mand, der saar sin Rug,
gi'r ej for Vejret K\øb.Aakj.RS.15. det
v^ar ikke godvillig, de gav Køb. HomoS.
VD.17.

3) {1. br. uden for ssgr. som Bogkøb (2),

Indkøb (2) olgn.;jf. ogs. stednavne som Ebbe-
iøb, Høsterkøb osv., se JohsSteenstr.DS.98)

om det ved køb (1) erhvervede. D&H. vil

du se mit sidste køb ?
i jf. : dette store 00

kostbare Verk er ey hver Mands Kiøb
(o: ikke noget, som enhver køber), og ey
heller alle have Tiid at blade det igien-
nem. LTid.1725.455. jf. bet. 1 og Hestekøb:
en af mine graae Vognhopper styrtede
paa Reisen . . tal ikke om Heste, det er
et farligt Kiøb. Der ere visse Folk, som

10 ikke giøre sig Samvittighed over at be-
drage deres beste Ven med Heste, og
er ellers i alle andre Ting gode Folk.
Wiwet.EL.65.
Keb-, i ssgr. ['køb-] (jf.dog Købmandj.

af Køb, især i bet. 1 (jf. Købs-^; m. h. t.

vekslen ml. Køb- og Købe- se Købe-skilling,
-stævne, -syg.

kebe, v. ['kø'ba; nu især gldgs., vulg.
ell. dial: 'kø-vo, 'køCOua ;,//*. raO.FIiJ. 5]

20^/*. kjøber (d. v. s.k\hbQT). IIøysg.AG.91.
præt. -te ['køb^a ;

gldgs., vulg. ell. dial. 'køf^aj
kjøbte (d.v.s.kyøbte). Høysg.AG.91. (tidli-

gere ogs. skrevet -de. Mall.SgH.245. Grundtv.
Udv.V.ll); part. -i [købd] (Høysg.AG.91.
sa.Anh.23) ell. (gldgs., vulg. ell. dial.) [køfd]
(jf.Allen.DS.li.692). vbs. -nmg (sj.; i ssgr,

som: Tømmerkiøbningen. Stampe.IV.192),

jf. Køb. {ænyd. glda. d. s., æda. køpæ (Da.
Sprogtekster. 1. (1925). 14. Lund. Ordb. 81.

30 Wim.180), SV. kopa, no. kjøpe, oldn. kaupa
(præt. keypti^, ty. ksiufen, got. kaupon, oeng.
ceapian; rimeligvis fællesgermansk dannelse
paa grundlag af lat. caupo (gen. -onis^, kro-
vært, kræmmer (vinhandler), med grundbet.

:

drive (tusk)handel med en caupo, se Sand-
feld.S.^262; jf. købelig, Køber)

1) (jf. Køb l(i); foræld.) søge at bringe
en handel i stand, spec. for sadledes (mod
vederlag) at erhverve noget (en handelsvare);

40 føre forhandlinger om (og afslutte)
et køb; købslaa. |j især i forb. købe med
en. Kiøber nogen med den, som ej er
mægtig og myndig til at afhænde, tabe
sit Yærd..DL.5—3—10. de, som med han-
nem kiøbe, eller i andre Maader handle,
straffis som de, der kiøbe, eller handle
med Tyve. 8mst.5—10—31. (han maa) fal

holde oc selge . . galanterier til hvem,
som med hannem kiøbe vil. Cit.l700.(Kbh

50 Dipl. VII.591 ). Sort. (SamlDanske Vers.^II.

109). den Hovedregel . . at Gjæst ikke
maa kjøbe med Gjæst, men Gjæst med
Borger, Borger med Gjæst. CPalM.0.384.

II ilf' oldn. kaupa einhverju, slutte overens-
komst om noget) m. præp. om: I vor egen
oldtid købte man om klæder med samme
dybe følelser som man købte om venskab
eller ægteskab. Grønb.PR.19.

2) erhverve, skaffe sig (noget) (som
60 sin ejendom) for penge olgn., ved køb (1).

2.1) i al alm. \\ m. h. t. handelsvare , brugs-
genstand olgn. (som gaar over i køberens eje).

Jesus gik ind i Guds Tempel, og uddrev
alle dem, som solgte og kiøbte i Templet.
Matth.21.12. jeg haver kiøbt fem Par
Øx.en.Luc.14.19. Jeg..gick hen og kiøbte

76"
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mig en Formular hos Jacob Skoele-Mester
for 8 /[, thi hånd selger Stycket saaledes.

Eolb.KandstJ.3. Vore Naboe-Stæder ..be-
sidde (saa) stor Riigdom . . at en eeneste
af deres Borgere kand kiøbe vor heele
Republik. 8a. Flut. LI. *I hvad du kiøbe
vil, kiøb det af Eiermanden.T^'e8S.ii5. *For
dem (o: pengene) jeg kiøber min Moder
Draaber. 0ehlSH.21. Nu har En kjøbt en
Ridehest af ham, der har Kuller, og vil

have sine Penge igjen. Hrz.X.23. i et

gammelt Forklæde holdt hun en Mængde
Svovlstikker og eet Bundt gik hun med
IHaanden; Ingen havde den hele Dag kjøbt
af henåQ. ECAnd.VI.36. jf.: I, som ikke
have Penge, komme hid, kjøber og æder;
kommer, tjøber uden Penge og uden Be-
taling Viin og Melk. £s.55.i. købe (noget)
billigt (2.1), dyrt (IL dyr l.i), i dyre
domme (I. Dom 6), fra (paa) første,
anden haand (4.2), for spotpris, paa
auktion, under udsalg, ubeset osv,

II (fp^ff^-) 1^' pengene olgn. som subj. : være

af tilstrækkelig værdi til køb af (jf. Købe-
kraftj. 4000 (danske) Kr. omsat til polsk
Mønt kan købe og drive en polsk Bonde-
gSiSirå.BerlTid.^V9l921.M.3.sp.2. \\ Y m.
h. t. penge (af anden møntart). De (har)
købt a Konto meta ca. fr. 126000 a/v Paris
Si71y8b.Hage.U096. j/. Kræmmer sp.595^^-:

*naar at Giekken hånd til Marked monne
løbe,

I

Da kand og Kræmmeren meest
Penge faae at Møhe (Rævebog.1.456: mest
Pendinge Købe;. ReynikeFosz.(l 747). 464.

\\
(j^'f'9-) w*' ^' t- føde- ell. drikkevarer, som

indtages paa stedet (i en restaurant olgn.).

Nu gaar jeg hen og køber mig en Kop
Kaffe, for hos Dig faar man nok hverken
vaadt eller tørt. Buchh. GT.121. sa.K.ll.

\\

(dagl., jarg.) m. h. t. befordringsmiddel, som
man benytter mod (takstmæssig) afgift:
„tage", tillod en flot Københavner sig nu
(o: 1880'erne) at „købe en Æske" — hvilket
var et Slangudtryk for at „tage en Droske".
BerlTid.Va927.Sønd.3.sp.2. lad os købe en
sporvogn

j || m. person-obj. 1. især m. h. f.

ældre tiders ell. fjerne egnes forhold : m. obj.,

der betegner person (hustru, slave olgn.), er-

hvervet (ligesom) ved køb. hver Fremmed
og Daglønner og deres kjøbte Trælle
lagde Sæk om deres Lender. Jud.4.7. *Nu
kiøbes Konerne for G\ilå.Rahb.PoetF.I.
170. *Lad kun Østens Drot blandt købte
Friller

|
Døsig strække sig paa Purpur

ud. PMøll.1.98. 2. (især jarg.) m. person-
betegnelse som obj., brugt om en forfatters
ell. kunstners værker. Folk kan godt paa
en Udstilling synes, at det er smukt og
godt, hvad man har lavet — men de køber
En i]s]!Le.DagNyh.^V8l921.4.sp.4.

\\ jf. bet. 3:

Er det daarlig Vind, saa kan Skipperen
købe Vind ved at kaste en Mønt i Søen
agter og bede Neptun om god Yinå.Flo-
rian.Br.l5. jf.Feilb.lV.1058b^. 2.2) i sær-
lige forb. m. adv. (jf. ogs. bet. 2.s). || købe
ind, gøre indkøb (1); indkøbe (især uden

obj.). købe ind til mk\tid.Moth.K437. LTid.
1743.594(se ind sp. 189^'*). Vi have endnu
ikke faaet Smør kiøbt ind. VSO. Hun
kjøbte Fjerkræ ind hos Bønderne. ScAand.
BS.212. som uordentlige Husmødre, der
har glemt at købe ind hos Urtekræmme-
ren. OaWSør.iS.Ji.ie^.

II
købe op, købe

alt hvad der findes (ell. store partier) af en
vare; opkøbe. Moth.K437. At kiøbe Smør

10 op paa Torvet. ySO. Brændehandlere have
kiøbt det meste Brænde op i Havnen.
MO. D&H. jf. ogs. u. bet. 2.4. || købe til,

spec: ved køb erhverve sig noget som tillæg

til ell. forøgelse af, hvad man besidder i for-
vejen; især m. h. t. fast ejendom. Paa den
Gaard, hun stammede fra, og paa de Gaarde,
som senere blev kjøbte til, gav man ikke
Meget hoTt.Schand.BS.170. jf.VSO. 2.3)

(ofte m. overgang til bet. S) m. obj. og fig.

20 adj., adv.ell.præp.-led: ved pengefafgift)
(gaver olgn.) bringe i en vis tilstand,
siden man endnu, for Sølv og Guld i Nø-
den, enten kunde hverve en Soldat, eller

kiøbe sig Fienden fra Halsen. OeconT.IV.
27. Han fordrev nogle af Fienderne, an-
dre kiøbde han ud. Mall.SgE.245. Tredie
Gang kiøbte man (fjenderne) bort ved en
Krigsstyr. Molb.DH.1.365. det Løfte, han
havde giort . . kunde Ingen kiøbe (o: fri-

30 købe) ham fra., smst. II. 163. *Jeg kjøber
Pigen ind

I
I et fornemt Klosters Skjød.

Winth.HF.194. Han kiøbte ham ud af

Fangenskabet. F/SO. spec: købe en ud,
afkøbe en hans part af ell. ret til noget (en
forretning olgn.). Moth.K437. Kongen kiøbte
alle Actiehaverne ud. F/SO.

|| (jf. fri-, løs-

købe) købe en fri ell. løs (af fangenskab
olgn.). (jeg) maatte kiøbe mig frie med
alt det, jeg ejede. Holb.llJ.V. 11. Mynst.

40 Betr.I.369.(se fri sp. 10^""). enkelte danske
Lande (maatte) ved aarlig Skat kiøbe sig
fri for (vendernes) Høver-Anfald.Molb.DII.
11.306. At kiøbe Een løs (af Fangenskab).
MO. spec. m. h. t soldatertjeneste: købe sig
fri fra Tjenesten. DcfcB".

|t
købe en noget

af, (nu l.br.) afkøbe en noget. Bagges.DV.
IX.85. Jeg troede, han vilde kjøbe mig
den (o: komedien) af og siden fortjene
paa den. HCAnd.X.115. Køb heller Konen

90 sine Varer Sif.Drachm.FÆ.159. 2.4) {efter

sp. comprar, købe, ældre udtr. svarende til

nuvær. robar, røve, idet man tidligere lige-

frem betalte for de kort, man tog op; se

Dania.III.30) ^ ved visse spil (jf. Købe-
spilj især i Vhombre: efter meldingerne er-
statte et antal af sine ved kortgivnin-
gen modtagne kort med det samme
antal af (de fordækte kort i) talonen.
Spillebog.(1786).16. „Jeg passer" . . „Er

60 det tilladt?.." (Hun kiøber). Skuesp.VI.
45. Hostr.Int.45. Der blev købt i Tavshed.
Pont.FL.32. (spillerne) behøver ikke at
købe op (o: købe hele talonen; jf. bet. 2.2)

og kan godt rent undlade at købe. Sal.*

XV.758. købe til det fæle, til nolo,
se fæl 2 slutn., Nolo. talem.: den, der
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køber to, køber som en so. Dania.VI.
75. 2.5) talem. og ordapr. jegsælgerdet,
som (ell. for hvadj jeg har købt det
(d : jeg fortæller det, som jeg har hørt det,

og staar ikke inde for rigtigheden). Hrz.
XVIII.198. Mau.1.531. købe en for, (ved

første indtryk) antage en for (at være); i

udtr.som: han var meget indesluttet, men
den, der købte ham for en Tosse, ^av
sine Penge galt ud. AKielberg.Fra Krigen
1864.(1913).163. Feilb. OrdbS.(Fyn). jf.:
jeg havde engang indgivet min Ansøg-
ning (om sognekald), men tog den tilbage
igen. Thi jeg frygtede, at jeg, med mine
— lad os sige moderne teologiske Syns-
maader, ikke vilde være, hvad man købte
mig for. Nu derimod, efterat jeg . . havde
tonet mit Flag i „Frit Vidnesbyrd", nu
vidste man, hvad man købte, dersom man
gav mig Embede. MPont.DK.lOl. \\ ikke
vide, om man er købt eller solgt,
være i uvished om, hvorledes man er stilletÆ vil blive behandlet. CBemh.XI.65. Bang.
TA.126. Tilsk.l928.1.371. Feilb. jf.TroelsL.
IX.IOS.

II
man kan købe mit liv for

iire (ell.en) skilling, (nu vist kun som
Holb.-citat) jeg er i en højst ulykkelig til-

stand, højst fortvivlet olgn. De forrige
Griller har ynglet andre nye, som har
giordt mig gandske fortvivlet, saa at mand
kand kiøbe mit Liv for 4 fi. Holb.Bars. V.7.

sa.Stu.II.lO. sa.Abrac.1.6. Pamela.I.31.
Schand.F.413. \\ man kan ogsaa købe
guld for dyrt, se II. dyr l.i. vide, lære,
vise (en), hvor David købte øllet, se

II.David 2. købe havre af gaasen, se

Oaas sp.567^^. det er ondt at købe
kul af smeden, korn af bageren, kød
af katten, pølse af hunden, se III. Kul l.i.

købe grisen ell.ksLtten i sækken, se

Gris sp.i05% Ksit sp.l98^\ købe (sig)
en kanon og begynde for sig selv,
se Kanon sp.l207^^. naar man køber
kræmmeren, har man krammen for
intet, se II. Kram 3 slutn. købe (en)

«n pibe (o: narre en), se Pibe.

3) (især CP^ uden forestilling om ejendoms-
forhold: for penge, gaver olgn. (søge at)
opnaa, tilvejebringe en vis (ønsket)
tilstand, visse gunstige forhold olgn.

At kjøbe Viisdom, hvor meget bedre er
det end Guld? Ords.16.16. (han) havde
allerede sin Guldbørs oppe, for at kiøbe
sit Liv. Oehl.XXV.139. Greven fandt sig
ikke stærk nok til Modstand, og foretrak,
at kiøbe Freden ved en Pengesum. Molb.
DH.11.448. købesinfred, se Fred l.i.

Sspec. (m. obj., der betegner en person ell.

ennes sindsstemning, optræden): (søge at)
vi7ide; bestikke (II); underkøbe. Extrakt-
punsch til 10 Skilling Pæglen, som de
trakterede mig med for at kjøbe min Tavs-
hed. /ScAan(i.O./.50. Man vil søge at rense
denne elendige Forræder (o: Dreyfus),
selvfølgelig er man underkøbt af Jøderne
. . Hvem har Lyst til at faa raabt efter

sig: Købt, Købt 11 Dette Raab . . faar de
modigste til at vige tilbage. TidensKrav.
^^Inl897.2.sp.2. Derpaa gik han hen og
stemte, men . . rigtignok imod Skatteloven
og ikke for den som de, der havde kjøbt
ham. Dannebrog.^'^l^l899.3.sp.4. Vidnerne
vare \iøbie.D&H. købe (sig) Stemmer (til).

smst. især m. præp. til m. angivelse af den
ønskede tilstand ell. virksomhed: Hvo der

10 kiøber een anden til at vidne Løgn . .

straffis. DL.1—13—10. Enkelte lode sig

endog af Fienden kiøbe til . . Utroskab.
Molb.DH.II.59. Heller ikke skal du kjøbe
eller overtale nogen Anden til at slaae
ham ihjel. Hauch.V.348. MO. D&H.

4) CP overf.: opnaa, faa, vinde (noget)

ved ofre, anstrengelse olgn. Moth.K436.
*En Himmel-Seng du (o: Jesus) mig har
kiøbtl Grundtv.SS.1.393. i/, tilkøbe: enten

20 maatte (han) antage Mahomeds Lærdom,
eller døe. R. svarede . . at de Christne
kiøbte sig ikke Livet til saa dyrt. Holb.Hh.
1.167. købe (noget) dyrt, se IL dyr 2.1.

II
især i forb. købe (noget) med (sj. for^

noget, den overlegne Fiende kunde ei

holdes ude: skiønt saagotsom et hvert
Skridt maatte kiøbes med Blod, gik han
dog frem. Mall.SgH.153. Timoleon kiøbte
Fædrelandets Frelse for sin egen bittreste

30 Smerte. Mynst.Frb.ll. *hun maa kjøbe sig

Glutternes Ro
|
Med sine søvnløse Nætter.

Hrz.D.I.181. *en Sejr, der kun købes med
Blod. Gjel.Rø.209. *Jeg elsker den, hvis
Retfærd man ej med Smiger køber. LC
Niels.ML.33.
kebe-, i ssgr. af købe, især i bet. 2.i;

om vekslen ml. Køb- og købe- se Køb- ij

m. h. t. den til udtr. paa køb (l.i) svarende
nedsæt, bet. se ssgr. som Købe-gods (2), -mø-

40 bel.
II
foruden de ndf. anførte kan spec. næv-

nes en del (nu især dial.) ssgr., som betegner

ting, der købes (ikke avles ell.tilvirkes hjemme),
som Købe-baand, -blonde, -brød, -fløde,

-gødning, -kage, -kjole, -klæder, -lærred,
-sager, -strømpe, -øl ofl. (se især VSO. MO.
Feilb.); jf. Købe-gaard, -tøj ndf.; heraf er

opstaaet en slags adj. købe, i udtr. som: de
hjemmelavede er stærkere end de købe.
Sandfeld.S.'^163. -brev, et. (ænyd. d. s.;

50 jf. -kontrakt; jur., nu 1. br.) skriftlig over-

enskomst angaaende et køb; skøde, tvende
Kiøbebreve, eller Skiøder, paa et Gods
komme til Tinge paa een Dag og Tid til

at læsis og paaskrivis. DL.5—5—^9. jeg
tog Kjøbebrevet, det, som var forseglet

og indeholdt, hvad der var bestemt og
fastsat. Jer.32.11. Holb.DH.II.587. PZ.'Va

1779. VSO. MO. SaUXV.134. -dygtig:,
adj. (^ ell. fagl.) som er (økonomi^ vel-

60 stillet og saaledes) i stand til at købe (og
derved støtte forretningslivet), et købedygtigt
Publikum for Kapitalisternes Varer.GBang.
S.32. Hage.*393. jf.: som om (arbejderne)
var hele Matadorer i Købedygtighed,
boykottede de dem af Kvarterets Hand-
lende, der ikke stod paa Arbejdernes Parti.
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i

AndNx.PE.lIL2?4. Cø -eTne, en. (if.

-kraft^ evne til (if. sine økonomiske forhold)

at købe; købedygtighed. For det Publikum,
hvis Kjøbeevne ikke maatte strække til til

et Maleri, findes der ogsaa en udsøgt Sam-
ling Tegninger. Dagbl.'^VAlSOl.S.sp.l. Tilsk.

1903.365. -gaard, en. (jf. -gods 1 ; især

om bornh. forhold) gaard, som erhverves ved

køb (mods. ATvegsiarå).Forordn.^*/iol?73.§4.
Hurtigkarl.PrivatRet.IIl.(1814).315. MO.
D&H. -Ilgods, et. 1) iglda.d.s.; i/. -gaard;

nu næppe br.) ejendele, spec. jordegoas, som
erhverves ved køb. alle efterladte Midler .

.

Kiøbstædgods, Jordegods, Kiøbegods og
Arvegods (deles) i to lige Tarter. DL.5—
^_j?9. Moth.K443. Eolb.DH.1.668. VSO.
MO. 2) (nu si.) varer, fremstillede til at

sælges, spec. (jf. -møbel) om mindre omhyg-
geligt fremstillede, mindre solide varer (mods.

hjemmelavede ell. paa bestilling fremstillede).

fSO. MO. D&H. -hus, et. (sj.) hus, byg-

ning, hvor køb (handel) foregaar; butik;

handelshus. (Jesus) sagde til dem, som
solgte Duer: tager dette herfra; giører
ikke min Faders Huus til et Kiøbehuus
(1907: Købmandsbod;. Joh.2.16. -jord,
en. {æda. køpæiorth) jord(ejendom), sorn er-

hverves ved køb, især (jur., foræld.) om jord,

som ægtefæller erhvervede ved køb efter ægte-

skabets indgaaelse (mods. Arve jordj. Moth.
K443. VSO. MO. SaVXy.134. -kon-
trakt, en. (jf. -brev; jur.) skriftlig kon-

trakt, der stadfæster et køb; især ved salg af
faste ejendomme en forud for det endelige

skøde udfærdiget foreløbig kontrakt. LTid.
1742.278. PVViil779. Schand.0.1.226. Jur
Formularbog.^198. -kort, et. [2.4] <^ kort,

som købes. Spillebog.(1786).38. e.br. -Kraft,
en. (jf. -evne; fagl.) om mønts værdi som
betalingsmiddel ved køb (jf. købe sp. 119P^).
(man) formindskede ved denne Vækst af

Gælden til Udlandet den danske Mønts
Køhekr2iii.NatTid.^''lil923.Aft.l.sp.l.

kobelig, adj. ["kø'bali] O/./j/.kauflich;

af købe; tU, 1. br.) som kan købes; til

fals. II
til købe 2.i: vAph.(1764). de let

købelige Blomster. EkstrabV191904.2.sp.l.
P. bar en stor kurv fint brød i alle købe-
lige former og kvaliteter. Svedstrup.EG.!.
191.

II
til købe 3, om stilling, som kan er-

hverves for penge, ell. person, som (let) kan
vindes ved penge (bestikkelse). Langebek.Lex.
K112c. (en regering, der vil) forarme de
lavere Classer og gjøre de høiere kjøbe-
\ige.Fædrel.^Vil852.2.sp.2. man (greb til)

Oprettelse af talrige nye købelige Embe-
der. Fridericia.l7&18Aarh.270. Daglejere
. . ere utilfredse, købelige, tilbøjelige til

Oprør. JohsSteenstr.S TJ.l 9. jf.: K j ø b e 1 ig -

hed. Levin. Det var et Gode at Dommer-
pladsernesKøbelighed blev ophævet^ran-
des.Volt.II.469.

ELebe-lod, et. i klasselotteri: lodseddel,

som efter en klasses trækning købes til den (ell.

de) følgende klasse(r). OLangeland. Classelotte-

riet.(1866).5. D&H. -ly»t, en. (især W)

lyst, tilbøjelighed til at købe.Leth.(1800). VSO.
Mau.4766. ringe Købelyst. Ludv. -lysten,
adj. (især [S}) som har købelyst. Hjælpemid-
ler, der ikke overstige de fleste Kjøbe-
lystnes Evne. 0r8t.Vl.167. VSO. MO. Ludv.
-mou en. (jf.-V^S^', arkais., sj.) skøge. JF
Jac.I.161. -mobel, et. (jf. -gods 2.). et

Pigekammer, med ganske almindelige Kø-
bemøbler af FyiietTæ. PLevin.LN.186.
K(J)»l>enhaTn,propr.[køb(8)n'hau'w;

gldgs., vulg., dial. køu(8)n-] Høysg.AG.21.
(oWa. Køpen(de)hafn (1416 og 1429: Trap.*-

1.813), cErfa.Køpman(næ)hafn('i^54 og 1275:
KbhDipl.1.18.25), Copmannæhauæn, Kop-
manahafn (1247-48: 8mst.6.10), Kiopman-
hafn (ValdJord.83), mnt. Copman(ne)ha-
ven, Copenhauen, egl: købmændenes havn,

jf.: vicum, qui mercatorum portus nomina-
tuT.Saxo.Hist.Danicaed.PEMiiller.L(1839).

20 809, samt det ældre navn Hafn (1186: Kbh
Dipl.Ll), se Aarb.l908.47ff.;jf. ogs. Thorsen.

Afh.II.155f.) 1) navn paa Danmarks hoved-

j. II
kongens Køben-

havn
i
se I. Konge 2.2.

||
(nu dial.) gen. brugt

stad (jf. Akselstad 1).

som adj. (jf. Københavns-^; københavnsk.
naar jeg bringer Penge, er jeg icke saa
gal, at jeg jo tager min Lagie deraf forud;
et maae vi Kiøbenhavns Laqveier for-

stsLSie.Holb.Tyb.lII.7. Københavns kaal
30 ell. roser, ^ katost (1), Malva L. Feilb. 2)

(sj.) m. overgang til appellativisk bet., som
tidtr. for, hvad der er karakteristisk for Kø-
benhavn(s indbyggere) (jf. Københavneri^,
der er ogsaa et godt Stykke København
eller, hvad der vil sige det samme, en
lille Smule Gamin i hende.VildAnd.VT.
130. K(j)obenhaTner, en. [-'haunør]

Høysg.AG.29. fit. -e. 1) person fra (hjem-
mehørende i) København. Deres Excel-

40lence, sagde jeg omtrent, seer en ung
Dansk, en Kjøbenhavner for sig, som er
løbet fra meget velhavende Forældre,
for, om muligt, at blive Husar. Etv.(1914).
IV. 238. Kjøbenhavnerne ere som vare
de besatte med alskens Jav og Svaj.PO
Brøndst.B.45. Det er dog nogle høflige

Mennesker de Kjøbenhavnere. .Bos/r.iSpT.

II.4. (Kierkegaards) naturstemninger kan
også smage af Københavneren, der tager

50 i DyrehsiYen.Letterst.tidsh'.1917.339. hæng
i, københavner, se hænge 8.2. ||m. bibet:

person med de for Københavns befolkning

(alm. antagne) karakteristiske egenskaber:

lystighed, slagfærdighed , mangel paa alvor

i tænke- og følemaade olgn. (j/. Københav-
neri^. Landmandsforsamlingen . . lyste Mi-
nisteriet og det hele Venstre i Ban som
ikke et Haar bedre end den tidligere Re-

fering: Kjøbenhavnere til Hobe — uden
orstaaelse af en jysk Gaardmands Krav.

EBrand.(PoUVsl920.8.sp.l). Henrik er

den første Københavner i den danske Lit-

teratur. VilhAnd.FM.171. jf: Den lystige

Kiøbenhavner, som medbringer fortreffe-

lige Huusraad imod Kiedsommelighed, be-

staaende i vittige Indfald og artige Løyer,.
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samt velanstændigt Skiemt. (hogtitel.1768).

københavner med k, se K 8. 2) (fiak.,

(lial.) Jf ulk, Cottus scorpius. DanmFauna.
XL67. Sparck.NDM. Feilb. K(J)eben-
havner-, i ssgr., a/"Københavner 1; saale-

des bl. a. Københavner-barn, -dame, -dreng,
-herre, -pige, -tøs, -vits ofl. -humør, et.

det rigtige ægte Københavnerhumør. Da-
nia.lll.79. Københavnerhumøret (har) sat

sit umiskendelige Præg paa flere af disse
Navne (o: Futvogn, Knaldvogn ofl., om
automobil). KNyrop.OL.lII.106. K(j)e-
benhavneri, et. fit. (sj.) -er. (af Køben-
havn(er)) 1) (jf.-eTi2.i-2) væsen, forhold,
tilstand, der er karakteristisk for Kø-
benhavn (københavnerne), især (mere ell.

mindre nedsæt.) om overfladiskhed, letsindig

munterhed og forsorent humør, overvurdering

af hvad der hører byen selv til og ringeagt

for provinsen. „Der er mangfoldige Indby-
delser, ved hvilke selve Invitationskortet
er mig den eneste Behagelighed, men
virkelig ogsaa er saa behagelig, at jeg
ikke anser det for at være for dyrt betalt
ved at tilbringe en Aften i Kjedsomhed."
„Lav Forfængelighed! KjøbenhavnerijKjø-
benhavneril" Tops. 1. 826. Kjøbenhavneri
(o: kbh. forhold) for 50 til 60 Aar siden.
Davids.KK.5. Edele (i „Niels Lyhne") er
den unge adelige Pigesjæl, ægte kjøben-
havnsk uden en Draabe Kjøbenhavneri.
Brandes.III.30. Landboernes Had til Kjø-
benhavn og „Kjøbenhavneriet". sms^.Z 7.
73. det Bojsenske Parti og dets Blade (har)
overøst Hr. Hørup og hans Venner med
. . Beskyldninger for Rodløshed og Usæ-
delighed og Kjøbenhavneri og Nihilisme
og Ateisme og Frivolitet. -E^rawd. Fra 85
til91.(1891).48. den tilflyttede Provinsbo
der gaar livligt i Byen og spiller „typisk"
i et Københavneri der svarer til Lokal-
patriotisme i Stationsbyens Adresseavis,
hvor Varen altid er bedst. Gravl. DB. I.

138.
II
om kunstnerisk fremstilling af køben-

havnske forhold (ægte københavnsk billede),

(skuespilleren) spillede en Frierscene, der
var skrevet som et Forretningsbrev, og
han spillede en Gavtyv af et Postbud —
et Par smaa Københavnerier, som gjorde
Lykke. NatTid.V,1926.M.7.sp.2. 2) (jf. -eii

3.1; nu næppe br.) i best. anv., om indbe-
grebet af samtlige egentlige (typiske)
københavnere, det er kun Erik Bøgh, der
bliver fuldelig forstaaet og paaskjønnet .

.

af sin Samtid, det taknemmelige Kjøben-
havneri og Tivo\irietGoldschm.(Edda.XIV.
(1920).281). jf. bet. 1 : den københavnske
Mellemstand, som paa den ene Side græn-
ser til Arbejderne og paa den anden Side
naa'r op til Høj-Intelligensen, et forunder-
ligt letsindigt- elskværdigt, overfladisk-
dannet, bidsk-godmodigt Slags Mennesker,
Kærnen i Københavneriet. Hørup. I. 94.

KC.Debenhavner-inde, en. (jf. Kø-
benhavnerske; især OJ kvindelig køben-
havner (1); københavnerdame. hvad vilde

gamle Ribolt ogsaa med en Kjøbenhav-
nerinde? De Fruentimmer duer sgu ikke
til noget Ho8tr.T.36. David8.KK56.Køben-
havnerinden trodser gængse Fordomme
i sine personlige Vaner. JVJens.A.1.123.
k(j)ebeiiliaTneri8ere, v. [-haunari-
'se'ra] -ede. (a/'København(er); jf. køben-
havnisere; 1. br.) m. h. t. person(s væsen,
ydre olgn.): omforme (især overfladisk) gen-

10 nem paavirkning (efterligning) af køben-
havnske forhold (meninger, væsen osv.); give
(overfladisk) københavnsk præg ell. ka-
rakter (især i pass., i forb. m. blive^. Studen-
terbogen.(1896).272. Vore Bønder, Gaard-
mændene, var lidt efter lidt bleven køben-
havneriserede, havde tilegnet sig Over-
fladen af det københavnske Liv uden at

tilegne sig den gamle Kultur og det Bor-
gersind, som ligger under Overfladen

20 (hvis ikke højskolebevægelsen havde dæmmet
op derimod). 'KWO^Iiol920.7.sp.l. Edv. Bran-
des' Opstilling og Valg paa Langeland var
et Led i Arbejdet paa at københavneri-
sere Venstrepartiet. AarhusStiftstidende.^/i

1925.7.sp.l. H(j)ebenhaTiierske, en.

(1. br.) københavnerinde. EmilEasm. F. 89.

K(jjabeiihaviier-vid, et. midt paa
(Graabrødretorv) laa de gamle Slagter-
boder, Ligkisten kaldet af Kjøbenhavner-

30 videt. Pol. »Vs 1929. 5. sp.3. k(j)aben-
haTnisere, v. [-hauni'se're] -ede. {af
København; 1. br.) d. s. s. københavneri-
sere. Frøken Lucie . . var en lille bleg
og kjøbenhavniseret Feison. Bang.SG.57,
Hans Sprog lød nærmest som Folks fra
Hjørring, naar de paa en eller anden
Maade har faaet det let kjøbenhavniseret.
JakKnu.G.108. K(j)ebeiibaTii8-, i

ssgr. a/" København; i ssgr. som Køben-
4phavns-rejse (Schand.AE.159. Drachm.

STL.67), -tur olg^i., undertiden i ssgr., hvor
nu alm. ftrw^es Københavner-, /"x. Køben-
havns-barn (Goldschm 111.159), jf. ogs. u.

København 1 slutn. k(.j)abeiiliaTn8k,
adj. [-'hau'ns^] Høysg.AG.32.33. (ænyd.d.s.)
adj. til København (og Københavnerj. jeg
har en hob falske Penge, som jeg skal smøre
i Kiøbenhavnske Folk. Eolb.llJ.II.5. Udaf
dé saa kaldede Diphthongi ere de grove-

so ste . . gaaen næsten rent af moden i den
Kjøbenhavnske Dialéct. Høysg.AG.é. den
sædvanlige kjøbenhavnske Udtale. Breds-

dorff.PB.8. En kvik københavnsk Forfatter
fra 1700-Tallet, Jens Baggesen. Fi^A^wc!.

FM.173. Det specielt københavnske Slag-
ord dannes ved en Kortslutning i Tanke-
mekanismen. JacPaludan. FJ. 120. (forf.)
appellerer til det formentlig københavn-
ske „Grin" (jf. I. Grin 2), som han be-

60 kæmper. NatTid.^V2l925.M.4.sp.5. det kø-
benhavnske kirkefond, se Kirkefond.
københavnsk porcelæn, se Porcelæn,
københavnsk sekstur, navn paa en
(folkelig) dans. Feilb. ||tde københavn-
ske, københavnerne. De Kjøbenhavnske
tåler . . u-régelræt, nåar de siger et Øre-
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figen. Høysg.AG.32. 8m8t.33.\\ substantivisk,

om sproget. Naar du vil tale godt Jydsk,
skal du siffe: a ka it; Men naar du vil

tale godt ICiøbenhavnsk, og saaledes som
det ellers prædikes og skrives , skal du
sige: Jeg kand intet. LTid.1741.651. Stilen

i Bøgerne fra de sidste tre Snese Aar, da
Man for det Meste hialp sig med Kiø-
benhavnsk. Grundtv.LSk.S5. Københavnsk
har ikke mange gamle danske Ord, men
er mærkeligt ved sine mange folkelige

Fordrejelser af den dannede Klasses Tale.

VDahlerup.Det da.SprogsHisi.(1921).l 74.

Kobe-nolo, en. [2.4] 4 * Vhombre:
nolo, hvori der købes (mods. ren nolo^. Spille-

bog.(1900).40. CP -pifire, en. (jf.-mQ\ sj.)

prostitueret kvinde; skøge. „Købepigen",
den arme „Trækker"'. HKaarsb.M. 11.80.

-pligt, en. (jf. -tvang; 1. br.). I nogle
Andelsforeninger har Medlemmerne paa-
taget sig Købepligt. Landb0.1.120. -priis,

en. (nu 1. br.) den pris, for hvilken noget
er købt ell. kan faas til købs; salgspris; vare-

pris. De giængse Kiøbepriser. VSO. MO.
jf.: Ei tilveies Sølv som (visdommens)
Kjøbepriis. Monrad.Ps.77.
Kober, en. {glda. køper (Suso.102),

oldn. kaupari, jf. æda. køpi, køpæ, oldn.

kaupi; sml. Købmand 2; især O ell. X) per-
son, som køber (har købt) noget ell. ønsker
at købe (især m. h. t. forhold uden for alm.
butikshandel). Det er slet! det er slet!

siger Kjøberen; men naar han gaaer bort,

da roser han sig. Ords.20.14. Naar Kiøbe-
ren er fornøjet med sine Vahre, saa ha-
ver han giort et got Kiøb, hvordan end
Vahrene ere c^Y2XiliGereåe.Solb.MTkr.l70.
Hvem som haver en Billiard med Tilbe-
hør at overlade, kand herfra anvises en
K.\øber.Adr.^lxl762.6. her ligger en By,
som er tilfals, og blot venter paa en Kjø-
her. Kierk.IX.304. Kolonnerne Køber og
Sælger (paa kurslister) indeholder de Pri-
ser, som ved Noteringens Slutning hen-
holdsvis bydes af Køberne og fordres af

Sælgerne. Hage.HSlO. ikke kunne finde
en Køber til sit Hus.DÆfl. Feilb. Y Af
Parti Nr. 1 er vi ikke Købere, da vi kun
har Anvendelse for fineste Maltbyg. Lære-
bog i Handels-Teknik.(1925).116.
Kobe-ret, en. (især Y) ret til (frem-

for andre) at købe noget. Pianoer udlejes
fra 10 Kr. mdl. med Køberet. PolV4l926.
14.sp.6. -seddel, en. 1) f seddel, plaka.t,

der sættes paa en ting (fx. et hus) som til-

kendegivelse af, at den er at faa til købs.

vAph.(1759). VSO. MO. 2) (jf. -loå; nu
næppe br.) lotteriseddel, som man ikke selv

har valgt hos kollektøren, men købt saadan,
som den er. VSO. f -skilling:« en. fKøb-,
vAph.(1759)). (jf.sv. kopeskilling) købesum.
Jeg har soldt dend Galioth, som hånd sidst
gav mig i Commission . . og af dends
liøbeskilling vil jeg giøre mig betalt for

de 700 Marek Lybsk, saa kand hånd al-

tiid siden faae Regning derpaa, og vi Li-

qvidere med hverandre. JRPaulli.SB. 64.

paa det at Kæyseren dermed kunde be-
tale Churfyrsten i Bæyern Kiøbe-Skillin-
?en af beraældte Ober-Pfaltz. S/an^e. C^r
V.1118. Stampe.1.150. Leth.(1800). VSO.

II
om penge (del af købesummen), som gives

paa haanden ved et køb; haandpenge. vAph.
(1759). -spil, et. [2.4] ^ i Vhombre olgn.:

spil, hvorved der købes (af talonen) (mods.
10 født spil, se II. føde 4.3 slutn.). Kjøbe-

Spil (t Vhombre) ere: Spørgespil, Tourné
og Tourné-Respekt.5;)iZ/€&o^.('i5»00;..?5. Et
Spil, hvortil der ikke købes, rangerer (i

boston) højere og faar altsaa Fortrinnet
fremfor et Købespil af samme Størrelse.

VortHj.IVl.53. -stævne, et. (om ældre ti-

ders forhold ogs. Køb:PEMulLIsl.68. Hauch.
11.364. VSO. MO. ADJørg.NH.L238.
HJælpeO. Ottosen.VH.1.46). {til dels genopt.

20 efter oZdn.kaupstefna, J/.kiøbstefne.PC/aws-
søn.Snorre.(1633).383. samt PEMiXll.Isl.68.

II formen Købestævne først i 20. aarh.)

møde, sammenkomst, hvor man kommer sam-
men for at købe og sælge; marked; messe.

II
(især arkais. ell. foræld.) da de (o: tolv

norske købmænd) kom hid, holdte de Kiøb-
stevne med Indbyggerne. Rahb.NF.11.86.
Hauch.II.364. Nordboerne (tog) endnu i

det 12. og ind i det 13. Aarhundrede . .

30 selvstændig Del i (Briigges) store Kjøb-
stævne. ADJørg.NH.1.238. Skaanemarke-
det maatte hurtigt blive det store aarlige
købestævne ogsaa for Bainmsirk.Arup.Dan-
markshist.I.(1925).231. || nu spec.om den i

Fredericia efter 1913 aarligt afholdte han-
dels- og prøveudstilling ; ogs. om hele den her-

til hørende (selvejende) institution ell. om de
bygninger, hvor messen holdes. Indretningen
af et aarligt dansk Købestævne i Lighed

40 med Leipziger Messen. DagNyh.^^/si 911.2.
8p.4. PoI.^Vb1913.10.sp.2. Dansk Købestæv-
ne (i Fredericia). Trap.^VII.475. -sum,
en. (jf -skilling) det pengebeløb, for hvilket

noget købes (især m. h. t. forhold uden for
butikshandel). Slange. ChrlV. 1067. PUVi
1779. Du kan godt lade dem give et Par
Skilling mere for Pundet af Puddersukker,
Risengryn og saadant Noget, end Aftalen
var, naar Du kan regne nele Kjøbesum-

50 men sammen i en saadan Fart, at Bonden
ikke kan følge med.Schand.TF.1.65. første

Svend (overtager) Møllen. Han betaler tu-

sind Kroner af om Aaret paa Kjøbesum-
men. Gjel.M.31. halv(e) købesum (mer),
se halv 1.2. || billedl. *Paa Kiøb af Venner,
spildes Kiøbesummen. Pram. Drøm. 154.

Gylb.(1849).IX.170. -syg, adj. ^køb-.

Høysg.S.S34). (nu 1. br.) som har overdreven
tilbøjelighed til at købe (i alm. m. h. t. en be-

60 stemt ting); i høj grad købelysten. Moth.K
443. VSO. MO. Feilb. -syge, en. (nu sj.)

den egenskab at være købesyg. Churfyrsten
vilde . . nødigen løbe den Fare, at, naar
hun med hendes utidige Pragt, Kiøbe-
siuge og Gafmildhed hafde forsvendet
(pengenejy skulde hånd siden bære Byrden.
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Slange.ChrlV.1133. Hans uhollandske Sjæl
besad . . en rasende KiøbeSyge, der i

Hensigt til sin Grund, sin Adfærd, Off

sine Følger, var den ægte Kjøbmands Aand
lige modsBitt. Ew.(1914).IV.231. -tvans:,
en. (Ti i reklame-spr. olgn.;jf. -pligt^ i udtr.

som uden ell. ingen købetvang: om det for-
hold, at kunder (købere) frit kan se jpaa,

hvad der er til købs, uden forpligtelse ttl at

købe (noget deraf). Der kan man gaa lige

ind og se paa Varerne, der er jo ingen
Købetvang, og Priserne er bestemte. ?oZ.

^Vi2l907.6. (apparatet) demonstreres uden
Købetvang. sm8t.'Vil929.1?.8p.6. -t«r|, et.

(især dial.) tøj (stof, dragt), som, købes (mods.
hjemmegjort tøj olgn.). hjemmegjort Tøj
er billigere end Køhetø\. Bøgh. JT. 464.
Skjoldb.KH.159. VortHj.II1.112. Det var
altid hjemmelavet Tøj, man gik i. Købe-
tøj . . blev ikke regnet for meget. Sjæll
Bond.67. Feilb. OrdbS.(Fyn, Falster, Møn).

|| om ting (brugsgenstande, -redskaber). At
aer var . . forskellige Slags Tallerkener
. . betød intet. Her saas kun paa, at det
var fint og kosteligt KøbetøL Strange.P.
11.49.

H.eb-farer, en. (jf. Farer 1 samt Køb-
færd; sml. Købmandsfarer; foræld., arkais.)

rejsende købmand. Bahb.NF. 11.164. AD
Jørg. NK.103. UBirkedal. (DTidsskr.1898.
646). -flække, en. (sj.) lille købstad.

Denne Kjøbflække kaldes Aakirkeby, da
den ligger ved AsL^irke. PNSkovgaard.B.
300. -færd, en. {æda. køpfærth, oldn.

kaupferå; jf. -farer samt Koffardi og Køb-
mandsfærd; foreslaaet til genoptagelse PE
Miill.Isl.71; foræld., arkais.) handelsrejse;

ogs. : købmandsskab. VSO. MO. || især i forb.

fare i købfærd. også de Svenske får i

købfærd til DoTstaå. ADJørg.NK.102. sa.

NH.I.238. t -handel, en. (ætiyd. d. s.)

handel (4); købmandsskab. KiøbmSyst.II.lOo.

biskop skulde bo i en købing, helst den
største i stiftet. 8a.NK.48. Marstal (er) in-

fen Kjøbstad . . men kun en Kjøbing eller
lække. HøjskBl.l884.I.1059. »Hil og Hil-

sen, I, som Aand og Snille
| Baner Vei i

Stad og Købing trygtl ZakNiels.(Dagbl.Va
1893.1.8^.3). Han begyndte . . med at staa
i Lære i en eller anden dansk Købing. Vilh
And.HS.330. *Hver Købing udi Jylland.

ip Rørd.SD.113. HMatthie88.TH.43. if.: Klø-
ping Bogense, siger Fyens Bonde for at

skille den fra Landsbyen Bogense. OrdbS.
(Fyn).

en] Oel
(Moth.K443. MO. Ottosen:VH.I.46) ell. (sj.)

-e (JohsSteen8tr.DS.^(1918).82). (ænyd. d.s.,

glda. æda. køping, fsv. køping, kø{)unger,
oldn. kaupangr, hvor -angr rimeligvis er sa.

ord som i Hardanger osv. (mnt. anger, oht.

angår, græsplet, eng; besl. m. Eng^; til Køb;
uden for bynavne som Nykøbing, Ring-
købing, Sakskøbing osv. (JohsSteenstr.DS.^

(1918).82) nu i rigsspr. 03, især (efter mid-
ten af 19. aarh.) foræld., arkais.; jf. ogs.

Akselkøbing) mindre (købstadlignende)
by, hvor der drives handel; (mindre)
købstad. Moth.K443. hos almuen siges
også købingen eller købsteden uden ved-
føjelse af nsLvnet.NMPet.Afh.I.163. (jfJohs
Steenstr.DS.'(1918).82. NKlein. Tre Fortæl-
linger fra Ærø og Als. (192 7). 189. Thorsen.
Afh.II.156). Skanør, en ældgammel og
belejlig Kjøbing.HFBørd. LyskandersLev-
net. (1868). 99. Åbenrå var .. en købing,
en by uden lorder. ADJørg.IV. 273. hver

ebinag;er-g;ade, se u. Kødmanger.
Kebmand, en. ['købiman'] (jf. kjøb-

mknåén. Eøysg.AG.194) ell. (nu i alm.tale-
spr. næsten kun) ['kø|man'] foran navn [kø-
man] ftt. købmænd, {ænyd. glda. d. s. (ogs.

kømman, jf. Mand.61), æda. køpman, sv.

20 kopman, no. kjøb-, kjøpmann, oldn. kaup-
ma9r, ty. kaufmann (mht. koufman, mnt.
kopmanj, eng. chapman ('oew^. ceapmann^;
jf. København)

1) person, der driver handel (H. 4.i)

som erhverv (en gros ell.en detail); hand-
lende; nu især dels (X, emb.) om person
(uden for Kbh.), der har borgerskab paa køb-

mandshandel (købmandsborgerskab) ; dels (i

atm. spr.) om person, der paa et saadant
30 borgerskab (uden for Kbh.) handler med

kolonialvarer, urtekram og forsk, andre ting

(blandet handel); ogs. om tilsvarende for-
retningsdrivende (med detailhandlerborger-
skab) i Kbh. (især i yderdistrikterne; alm.:
Urtekræmmerj. I kiøbmandens haand ere
falske veye-skaaler; hånd elsker, at for-

trykke Sinåre.Tob.l2.8(Chr.VI). Himme-
riges Rige (lignes) ved en Kiøbmand, som
søgte efter gode Ferler.Matth 13.45. Kiøb-

40 mænd skal være sneedige, som Slanger.
Holb.llJ.II.5. Børsen Præsenteris, hvor
efter Haanden kommer Kiøbmænd ind.
smst.III.l. I egentligste Forstand er kun
Grossereren Kjøbmand, men ikke 'Det2iiS.-

hsindleren. HandelsO.(1807).88. »For Een,
der kjøb er, Ti jo nu vil sælge,

|
Hvor

skal vor Kjøbmand da sig Kunder vælge?
PalM.IV.29. Kiøbmand (bruges i) større
Stæder helst om den, der handler i

50 Stort. MO. Baade Godseiere og Fabri-
kantere ere Handelsmænd, thi de frem-
byde Varer til Salg, men de ere ikke
Kiøbmænd; thi de kiøbe ikke det, de
sælge, men fremvirke eller forarbeide
det. PEMull.^ 345. Naar en Spekhøker er
paa Parterret kommen i Samtale med
sin Nabo, og denne spørger ham om
hans Fag, vil han uden Tvivl skamme
sig ved at lade Spekhøkeren komme

60 frem; han vil paa den anden Side maa-
skee undsee sig for at kalde sig Kiøb-
mand, da dette Ord tillige har en engere
Betydning, og fortæller nu, han er en
Handelsmand, smsf. De i selvstændig Stil-

ling virkende Kjøbmænd ere enten 1)

Grossister, 2) Detaillister, 3) Vexellerere

XI. Rentrjkt Vu i»2» 76
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(Banquierer), 4) Agenter eller 5) Mæglere.
Kaarup.Handel8vid€n8kab*(1885). 33. om-
bytte købmandens fredelige syssel med
sørøverens blodige geTning/VilhThoms.Afh.
1.338. islandsk købmand, se islandsk.
II over/", (der) ere ikke alleene Sandheds
Kiøbmænd nok, men og Sandheds Fuskere
og Høkere. Eersl.TT.lLlOl. || talem. en
købmand uden penge, det er som en fiol

uden strenge. Mau.7428. jf. Blich.(1920).
XVIL116.

2) ('„Endnu undertiden i Talespr.** Xe-
vin; nu vist kun dial.) d s. s. Køber. Moth.
K440. saasom Boghandlere merke, at

disse Tiders lærde Kiøbmænd see meere
efter et Skrifts Form end efter dets Ma-
terie . . saa beflitte de sig fornemmeligen
paa Papiir . . Kobberstykker og andre
deslige Ziirligheder. Holb.Ep.I.16. Feilb.

OrdbS.(Sjæll, Falster).

3) t m. h. i. en enkelt, bestemt genstand:
sælger ell. overdrager (i forhold til den,
der har købt tingen), (den, der har købt tyve-
koster, skal sværge, at han) hverken er
Tyv, eller Tyvs Medvider, og veed ej

hvo hans Kiøbmand yslt.DL.O—I?— 5.

siger hånd, at hånd ej viste, at (varerne)
vare forfalskede, vise sin Kiøbmand. smst.
6—18—4.
Hjobmands-, i ssgr. ['købmans- ell. nu

i alm. spr. næsten kun 'kørn ans-] (sj., foran
s, skrevet Købmand-, se t*. Købmandsstand;
jf. ogs. Købmandskab.— f (m. flt.-bet.) Køb-
mænds-. Kiøbmænds-Skibe. Éolb.DH.III.
194. se ogs. u. Købmandsvare. sml. (som
propr.): Kjøbmændgaden. Ing.EM.III.
66). af Købmand, især i bet. 1 (oftest i den
mere omfattende bet.: handlende); saaledes—
foruden de ndf. anførte—ss^^r.somKøbmands-
bestilling, -butik, -egenskab, -enke, -forret-
ning, -familie, -flaade, -forening, -hjem,
-kone, -kontor, -læs, -skilt, -snilde, -sprog,
-stolthed, -talent, -ære. GJ -aand, en. (jf.
Kræmmeraandj aand (7), som hersker blandt,
er karakteristisk for købmænd. Ew.(1914).
IV.231(se u. Købesyge;. VSO. MO. -bod,
en. (nu CO ell. dial.) bod (1.2); krambod;
butik. Bemelte Konger have . . givet de
paagrændsende Russiske og Svenske Fin-
lapper Frihed . . paa eendeel norske
Tmg-Stuer eller Kiøbmands-Boder med
Vahre til deres Lifs Ophold sig at forsiune.
Slange. ChrlV. 183. VSO. Joh.2.16(1907;

jf. Købehus;. Der var Oprør i Mogens
Rasmussens Købmandsbod. Den lille Hø-
ker løb ilter frem og tilbage bag Disken,
ildrød i Hovedet af 'QevBdgelse.NSvends.
H.65. Esp.171. -bog*, en. (nu sj.) en køb-
mands regnskabsbog; handelsbog; hovedbog.
DL.5—14—48. Moth.K441. Nørreg.Privatr.
¥1.63. LovL.IX.406. -borgerskab, et.

borgerskab paa købmandshandel. Hage.*179.
-breT, et. (nu næppe br.) handelsbrev. VSO.
Ing. LB. I. 91. Lov ^V,1861.§13. -brng,
en. (jf. I. Brug 4.2j i talem. (nu næppe
br.): *Vinde og tabe er Kjøbmands-Brug.

Grundtv.SS.IV.216. VSO. jf Mau.4772.
-bersi, en. (jf. H. Børs 1 ; nu næppe br).
en historisk Underretning . . hvorudi til-

lige om Mynters Paafund, Markeder eller

Messer og de saakaldede Kiøbmands-Bør-
ser bliver handlet. X Tid. i 759. 458. Borre-
bye.TF.658. -dren^, en.

(jf.
Dreng 3.8;

nu 1. br.) handelslærling; butiksdreng. En
Dreng . . som regner og skriver got, sø-

10 gerTieneste som Kiøbmandsdreng vedls-
randsfarten.^dr.^Vii76^.8i).i6'. VSO. -dri-
Tende, part. adj. (nu næppe br.) som
driver købmandskab. S&B. -farer, en,

(jf. Købfarer samt Farer 2; sj.) købmands-
skib; handelsskib. *vi krydse skal

|
I dy-

ben Sø, en Kjøbmandsfarer vente,
|
Rask

entre den. Salonen.111.(1841).217. -folk,
et« O (jf- Folk 1.2; nu sj.) som pi.: personer,
der tjener hos en købmand. VSO. 2) (jf.

20 Folk 2; l. br.) d. s. s. Handelsfolk 1. Føni-
kierne, Syriens dygtige Købmandsfolk,
(lærte) paa deres Handelsrejser Ægyp-
ternes Hieroglyfskrift at kende. GBang.
EK.I.12. 3) (jf. Folk 3; nw Z. br.) som pi:
d. s. s. Handelsfolk 2; ogs. (jf. Folk 4) om
ægtepar, som driver handel. VSO. JJ&H.
O -færd, en. (jf. Købfærd;. Kjøbmands-
færd var . . ikke saa anseet som Vikings-
færd. Wors.Danske iEngl.(1851).134. Ottosen.

30 VH.I.42. -gaard, en. (til Gaard 2.4 ell.

(især) 5.2). VSO. Srz.XVIII.414 (se u.

Købmandskab i;. Torvet, hvor Kramers
store Kjøbmandsgaard laa. Schand.TF.1.72.
-g^ods, et. (^, nu næppe br.) købmands-
vare; handelsvare. DL.4—2—15. Disse fore-

stillede, at de vare ingen Kiøbmænd, førte

og slet intet Kiøbmands-Gods med sig .

.

til at forhandle. Slange.ChrIV.971. VareL.
(1807).II.560. De barkgare Skind bUve

40 derpaa indgnedne med Olie, slettede paa
Kiødsiden og glattede paa Haarsiden med
en Glaskugle, og ere nu Kiøbmandsgods.
JFBergs.G.573. (varerne) skulde i Forhold
til deres Friis være forsvarligt Kjøbmands-
gods. JurUgeskr.1841/42.135. -gæv, adj.

(til Købmand 2; nu vist kun dial.) som er

egnet for og let finder en køber; (let) sælgelig.

Moth.K441. Den Stud er ikke kiøbmands-
giev.F/SO. MO. || om ung kvinde: som let

50 finder bejlere. Junge. MDL. Jo, jeg var
skam en købmandsgæv Pige! Gjel.GL.112.
du skal da ikke sætte din Lid til det Jav
med Godsforvalteren . . der er flere, som
véd det . . og det vil itt' gøre dig mer køb-
mandsgæv, min Pige. smst.413. -baand-
tering;, en. (glda. køpmans hantering
(GDLove.V.121); nu næppe br.) købmands-
virksomhed. VSO. -bandel, en. 1) til

II. Handel 4.i; handel, som drives af køb-

60 mand (paa borgerskab), en gros ell. en detail.

Moth.K441. Borgerskab paa Handel lyder
i Regelen paa enten Købmandshandel,
Groshandel eller Detailhandel. Borger-
skab paa Købmandshandel, hvilket kun
faas udenfor København, giver den største

Ret, nemlig til Handel fra aaben Butik
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saavel som fra andre Udsalgssteder i stort

som i smaat af alle Slags Y&ier. Hage.^
179. 2) til II. Handel 4.8. han (havde) staaet

den hele udslagne Dag og solgt Stang-
jern og Bomuldstøj og Kaffe, og hvad
man ellers kunde forlange i en velordnet
Kjøbmandshandel. Tops.11.420. han grund-
lagde . . en stor Købmandshandel med
Kolonialvarer, Jærn og KxA-RosendaLD.
1.163. -hus, et. 1) en købmands hus (ell.

hjem); ogs. om personerne (købmanden med
familie, husstand); undertiden (jf. Købe-
hus; nu næppe br.) i al alm.: hus, hvor der
drives handel. Portugiserne have og der
udi haft en skiøn Kircke, hvilken Hollæn-
derne til et Kiøbmands Huus har for-

vandlet. Fflug. DP. 1069. en Deel Kiøb-
mands-Huse, som med et almindeligt Navn,
kaldes Nye-Børs. EPont.Atlas.il. 153. de
anseeligste Kiøbmændshuse (i Leipzig)
have indført en vis selskabelig Tone, der
er langt over den, som hersker i de gøt-
tingske Familie-Selskaber. FrSneed.1.72.
Emilie Carlén: Et Kjøbmandshuus i Skjær-
gaarden. (bogtitel.1859). D&H. HMatthiess.
Gader.102. 3) (jf. Hus 6.i; /. br.) handels-
hus. D&H.
t kebmandsk, adj. (jf. ty. kaufmån-

nisch) adj. til Købmand 1: hørende til ell.

ejendommelig for en købmand og hans virk-

somhed. vAph.(1759). paa sin kiøbmandsk.
VSO.
Købmandskab, et. ['købman- ell.

nu i alm. spr. næsten kun 'køman|Sga'6]
kjøbmåndskab . . kjøbmåndskåbét. Høysg.
AG.195. (ogs. skrevet Køhmandsskah. Gram.
Breve.274. Heib.Poet.X.69f. NJeppesen.D.
21). flt. (nu l.br.) -er (i bet. 2: Pflug.DP.
1032. KomGrønneg.III.86. Slange.ChrlV.
503). (glda. køpmanskap (Kalk. II. 704.
Mand.81), fsv. køpmanskaper, mnt. holl.

ko(o)pmanschap, ty. kaufmannschaft; jf.
glda. køpænskabh, sv. kopenskap, no. kjø-
p(en)skap, fra mnt. kopenschap, jf. glholl.

coopman-, coman-, comen-, copenscap)
1) (nu G), 1. br.) en købmands (erhvervs-

mæssige) virksomhed; handelsvirksom-
hed; handel (II. 4.i). Dersom een Mand
drager hen i Krig, eller paa sit Kiøb-
mandskab. DL.3—16—15—2. det, som ind-
kom fra Toldbetjenterne og Kræmmernes
Kiøhmandsksib. 1Kg.10.1 5. den Ene (gik)

paa sin Ager, den Anden til sit Kiøb-
mandskab. Matth. 22. 5. Holb. Abrac. II. 4.

Disse egen-nyttige Creature, som bruger
Gudsfrygt som et Haandverck eller et

Kiøbmandskab, og vil tilkiøbe sig Ære
og Formue for nogle tvungne Øyenkast
og hyckelske Geberder. Kom Grønneg.II.
213. Troer De, at Deres Søn er skikket
til Kiøbmandskab? thi for at overbevise
Dem, at jeg ikke foragter Deres Stand . .

maa jeg sige Dem, at jeg agter Handelen
for saa vigtig en Sag. JSneed.II.69. at faae
. . Borgerbreve forandrede fra Smaahan-
del eller Høkerie til Kiøhmsindsksih.Stampe.

1.352. den store Kjøbmandsgaard paa Tor-
vet, hvor han drev sin Handel, om den
bestemte han, at begge Døttre i Forening
skulde fortsætte Kjøbmandskabet i Gaar-
den. IIrz.XVIII.414. den Tilsætning af
Kjøbmåndskab, som vel er uadskillelig
fra ethvert Forhold i Livet. Schand.VV.
196. Sech.D.11.654. dette er ikke godt køb-
mandskab (o : denne forretning er ikke udført

to paa god købmandsvis)
\ || bruge, drive,

leve af købmandskab olgn. Præsterne
skulle ingen Kiøbmandskab bruge, uden
med hvis hiemme hos dem selv avlis og
giøns.DL.2—11—9. Moth.K443. Indvaa-
nerne bruge stort Kiøbmandskab, og til

. . Persien udføre allehaande Klæder. P^m^.
DP.771. Eøysg.S.112. Grundtv.Snorre.IIL
267. jf.: *Har Du ei skiændet hver Se-

40

nators Huus,
| Og drevet Kiøbmandskab

20 med Qvinders Uskyld. Hauch.DV.1.228.
2) (7iu CP, 1. br.) om det enkelte han-

delsfor et ag en de; forretning (11.4:); han-
del (II. 4.2); køb (1.8). Moth.k443. „hånd
(er) en rig Mand, og saadant er ikke en
ringe Post at see efter, naar man vil gifte

sig." — „Ach Madame 1 det er jo at giøre
Ægteskab til et Kiøbmandskab."BoZ6.Pem.
1.7. een saa kaldet Børs, hvor Kiøbmæn-
dene samles paa visse Timer om Dagen

30 . . for at slutte deres Kiøbmandskaber og
Vexeler. Slange.ChrIV.503. Mr. L. (vil ikke)

overlade 200 exemplarer ringere end 20
(rdlr). Altsaa bliver der vel intet Kiøb-
mandskab af, førend D. V. selv kommer
her ind i Staden. Langebek.Breve.3. Den
(o: en kanin) er noget dyr . . men De
vil ikke fortryde Kjøbmandsskabet.ÆTfife.
Poet.X.69. *„Erindrer du I Vort Kjøb-
måndskab?" — „Vort Kjøbmåndskab?"
— „Nu ja,

I
Vi skulde være halvt." Brz.

XVII. 157. Eauch.II.363. Recke.KM.50.

II
m. attrib. adj. en Mand, som hver Dag

giør tusinde daarlige Kjøbmandskaber for

at faae nogle Penge imellem Hænderne.
KomGrønneg.III.86. Biehl.DQ.1.54. Jomfru
H. (forklarede) Pigen, hvorhen de skulde
vende deres Skridt for at gjøre det bedste
Kjøbmåndskab. Gylb.VIIl.23. hun (paa-
stod), at det dog var uhyre billigt, og

50 Onkel lo af hendes gode Kjøbmåndskab.
UngdGl.II.20. Kierk.XIV.74.

\\
(nu næppe

br.) om handelsforetagende, som man ønsker

at bringe i orden (jf. Køb 1.2^. „Jeg veed
du kand jo tinge to fi. af paa de Varer
du kiøber, hvad er dit Kiøbmandskab?"
— „Jeg skal kiøbe to Pund grøn Sæbe."
Holb.Jep.1.4.

II
<^ til købe 2.4. Disse 3

Spørgespil ere saa store, at ethvert af dem
med en Trumf mer vilde kunne spilles

60 som Solo, altsaa ikke trænge til noget
Kiøhmandsskah. Spillebog.(1900).36.

3) (nu sj.) det ved handel (køb) er-
hvervede; køb (S); (købte) varer. Hånd
bemøyede sig ogsaa at bringe Kiøbmand-
skab i sit Land, og til den ende holt en
Agent i Banda. Pflug.DP.1058. Æreboe.181,

76*
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Jøden . . vilde vise ham et Kiøbmandskab,
han just havde giort. Olufs.QDAS. Lad os
see dit Kiøbmandskab. MO. Auctionshol-
deren . . rakte Skilderiet hen imod mig
, . jeg trak mig tilbage til Vinduet, for

at betragte mit Kjøbmandsskab. Bergs.
BR.281.

4) (sj.) sammenslutning af købmænd
(inden for et vist omraade); købmands-
lav. Kiøbmandskab (betyder) Kiøbmæn-
denes Laug eller selskabelige Forbindelse,
og i sær Grosserernes, eller hvert Stæds
Handelsherrers. KiøbmSyst.1.5. *Der rekla-

meres saare højt,
|
„man sælger ud med

Tab,"
I

mens andres Varer lastes drøjt
|

af hvert et Køhmandssksib. NJeppe8en.D.21.
Kebmands-karl, en. tidligere (jf.

Karl 4.8^ betegnelse for udlært handelslær-

ling, svend, i en købmandsforretning (jf.
-svend^; ogs. om gaardskarl hos en køb-

mand. VSO. MO. (gaardskarlen avance-
rede) ind i Butiken og blev, hvad man
nu kalder Handelsbetjent, Handelskom-
mis, men dengang benævnede med det
mindre velklingende Ord „Kjøbmands-
karl". Tops.1.38. -korn, et. (dial.) om det

ringeste korn, anvendt som salgsvare. KAa-
gaard. Thye. (1802). 29. Hjort. KritPol 44.

Feilb. -lav, et. (foræld.) sammenslutning
(lav), bestaaende af (en bys) købmænd (jf.
Købmandskab 4). Moth.K441. Stub. 106.
VSO. MO. jf.: Kjøbmandslauget udi Hel-
singøer alias Helsingørs Handelsforening
,. n44:-19i9.(bogtitel.l919). -lære, en.
handelslære; i forb. som være, komme, sætte
i købmandslære olgn. Schand.TF.1.7. OrdbS.
(sjæli). CJ -mæssig:, adj. som er ejen-

dommelig for, passer til en købmands virk-

somhed, betragtningsmaade ell. (faglige) prin-
cipper; forretningsmæssig. Saaledes som han
fra først af beskæftigede sig med sine
Hævntanker, havde de været af kjøb-
mandsmæssig Art: Han vilde, hvis han
blev rig, ved at vove eller ofre en god
Del af sin Formue, ruinere Velding. Gold-
schm. VIII.180. et Foretagende, som er
købmandsmæssig vel funderet. Riget. ^Va
1912.3.sp.2. Et Par købmandsmæssige Ud-
talelser (ang. kommunens fiskeforretning) af

Grosserer M. NatTid. »Vt 1921. Aft. 5. sp.. 1.

-sag;, en. (nu 1. br.) især i flt., om (køb-
mænds) forretningssager, -anliggender. Om-
gangen dermed (o : med normannernes om-
vendelse) var ikke synderlig Apostolisk;
Thi der blev negotiered ligesom i Kiøb-
mands Sager. Holb.Kh.501. denne Store
Konges Forstand og Indsigt i Køb-
mands-Sager. Slange. ChrlV. 829. -side,
€n. i talem. (nu næppe br.): vende køb-
mandssiden ud, vise, fre mstille noget fra
den fordelagtigste side. Levin, -skab, et.

se Købmandskab, -skib, et. (nu l.br.)

handelsskib; koffardiskib. Holb.DH.ni.l94.
*Nu Korn og Malt | Og Skind og Salt I

Skal Kiøbmandsskibet føre. Oehl.HE. 110.
Goldschm. III. 389. -skole, en. uddan-

nelsesanstalt for købmænd; handelsskole (1);
især (i best. f.) som navn paa en saadan
skole i Kbh.: Købmandsskolen . . indviet
11. Januar 1902. Krak.1928.L141. -stand,
en. (ogs. Købmand-. Holb.MFbl.170). han-
delsstand. Holb.Samt.46. Gram Breve.149.
MO. Hage.^27. -stil, en. (nu sj.) forret-

ninasstil (i breve olgn.). Moth.K441. VSO.
MO. -svend, en. (jf. -karl samt Køb-

10 svend; nu 1. br.) svend i en købmandsfor-
retning; kommis. Holb.Hh.IL80. Skr.y,1832.
han bestyrede sin Faders Handel . . men
han lignede aldeles ikke de andre Han-
delsfuldmægtige eller Kjøbmandssvende.
Goldschm. IL 69. -vare, en. (glda. d. s.

(GI)Love.V.303); jf.-gods) denne Rod er
i Canada bleven til en Kiøbmands-Vahre,
som sælges sammesteds Pundet 5 å 6 L.
LTid.1752.239. Undertegnede A forpligter

20 mig til at sælge til Hr. B 300 Tdr. Rug,
god, sund Købmandsvaxe. JurFormular-
bog.^228. || uden for Y nu kun i flt. : -varer
(tidligere ogs. -vare. Moth.K441. Stampe.I.
344). alle slags Kiøbmands Vahrer. Slange.
ChrLV.1131. Drachm.UB.65. .//•.: Tyranner,
der solte Provinder og Indbyggerne imel-
lem hinanden, ligesom Kiøbmænds-Vare.
Holb.DH.L456.
Kobmænds-, i ssgr. se Købmands-.

30 Kebs-, i ssgr. ['kø-'bs-] afKøb (1). -bog;,
en. T forretningsbog over køb (mods. Salgs-
hog). Hage.*1123.1148.
Kob-skilling;, en. se Købeskilling.

-slaa, V. (t -slage. Holb.Pants.II.5. VSO.).
vbs. -slagning (s. d.); jf. -slag. {glda. køpsla
(Mand.73), køpslaghe, sv. kopslå, kopslaga,
oldn. kaupslaga; /*m mw<. kopslagen, egl.:

afgøre en handel ved haandslag; afl. af mnt.
kopslach (jf. Købslag^; Gø, nu især bibl.

40 ell. foræld.) om sælger ell. især om køber:
drive ell. afslutte handel (II.4.1-2); handle;
købe (1); ofte m. forestilling om køberens be-

stræbelser for at opnaa en gunstigere pris:

tinge (om et køb). Da gik den, som havde
annammet fem Talenter, hen og kiøbslog
med dem, og vandt andre fem Talenter.
Matth.25.16. jeg skulde i gaaer hen at Kiøb-
slaae i Slagterboden. Ho/6.^ars.7i.i^. Jeg
kjøbslog endnu lidt, uden Prutten, som

50 her ikke lides. Blich.(1833).VI.108. *kom
hid, hver Markeds-Gjæst!

|
Hos mig man

kjøbslaaer allerbedst. JTei&.Ti^.nr.^^.Z. La-
der os kiøbslaae med hinanden. 750. in-

gen udlænding (maatte) under fortabelse

af liv og gods . . købslå på Norges lande.

Barfod.DÉ.1.404. De gik om og saa paa
de udstillede Genstande og købslog, købte
sig ogsaa hist og her noget Bagværk.
Bråndes.X.114. Prangere . . pralende eller

60 kritiserende, kjøbslaaende eller afslaaende
Handel. JakKnu.S.lOO. \\ i forb. m. handle,
de Sprog kan komme hende til Nytte,
naar hun skal handle og kjøbslaae med
Fremmede i Boutiken. Heib.Poet.VL53.
Drachm.SB.113. en livlig Strøm af Besø-
gende, som passerer langs Rækken af
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Blomstervognene . . købslaaende og hand-
lende. BerlTid.Viol904.AfU.8p.5. -slaff,
et. (glda. d. s.; fra mnt. kopslach, se -slaa;

j/. -slagning; s/.) handel (II.4.2); køb (I.2-8).

Moth.K441. VSO. Endrid Bredmave . . var
Edmund Rævs Gæsteven paa sine hyppige
Handelsfarter til England, og de sloge
sammen mangt et godt Købslag af. Wied.
TS.85. '»l&gning;, en. (sj.) vbs. til -slaa.

Efter Unionstidens uafbrudte Kjøbslag-
ninger om Kongedømmet var Gustav Vasa
bleven valgt. ADJørg.NH,11.166. -slut-
ning, en. (emb., T, nu næppe br.; jf. DSt.
1922.134) afslutning af en handel (II.4.2),

et køb (I.3). en Afhandling om, hvad der
i Kiøbslutning følger i Kiøbet; i hvad
Henseende et sluttet Kiøb kan ophæves.
LTid.1762.378. Kjøbslutninger om en til-

kommende Høsts Afgrøde. Skr.^''U1847.
Hylling.HJ.59.
Kebstad, en. ['køb(i)sda8] (nu kun dial.

Købstedj. flt. købstæder, {ænyd. købstad,
-sted, ^Ma. køpstadh, -stædh, oWn. kaup-
stadr, handelsplads, købstad, mnt. kopstat

||

egl. blot: sted, hvor der købes, drives handel

;

men under indflydelse af Stad (i bet.: by)
har paa grund af ordets senere bet.-forhold

formen Købstad i rigsspr. i løbet af 19.

aarh. fortrængt den tidligere fortrinsvis brugte

form Købsted; se UnivBl.I.14 \\ kritik af
den nye form Købstad se Bredsdorff. (Søn-
dagen.(Følgeblad til„Dagen").1839.Nr.35.1.
sp.l). Mynst.BIS. 11.404) stedligt omraade
med en nogenlunde talrig, samlet befolkning,

som lever af handel, haandværk, fabriksvirk-
somhed, immaterielle erhverv olgn.; by (I.2);

stad; spec. (emb.) om by (kommune), som
er ibesiddelse af visse særlige rettig-
heder (jf. Købstad-privilegium, -ret^ og
særlig styreform. Hvert Sogn i Kiøbstæ-
derne skal . . have to Prædikere. DL.2—
4—2. De mindre smaa og ubetydelige
Stæder kaldes Kjøbstæder eller Flekker.
Hallager.42. enkelte . . Kiøbstæder . . naae
i Alder høit op i Hedenold. ifoZ6.Dfl".7.4 70.

Købstadrettigheder (betegner) de Særret-
tigheder i næringsretlig Henseende, som
var tillagte Købstæderne, men som nu er
hoYti2^&ne.SaUXY.145. \\ som ent.Køh-
sted:Vil nogen være Borger i nogen Kiøb-
stæd. DL.3—3—1. Om Folk bar sig saadan
ad . . paa Landet, dømte Birke-Dommeren
dem virkelig til at være gall, indtil de
blev frikiendt af en anden Ret udi Kiøb-
steden. JToZ6.IfP.J.^. Det er meget urime-
ligt at bringe ved 11 Junii Tilder Sam-
vittighed med sig til Kiøbstæden. sa.Pants.
1.2. Kiøbstæden Nyekøbing. Cit.l735.(Jy
Saml.4R.IIL260). Kongen hafde forleeden
Aar begyndt at indtage eendeel af Amager
Land, for der at ville oprette en nye Kiøb-
sted, som skulle tilsammenføyes med Kiø-
benhafn. Slange.ChrIV.403. Oehl.PSkr.1.6.

Sibb.II.58. *Knøsens Fader Frederik
| I

næste Kjøbsted Ærind fik.Wilst.D.III.9.
Aakj.VB.159. Gravl.J.13. Feilb. OrdbS.

(SjælL, Falster, Fyn), komme, drage til

køb sted ('til købsteds. OeconJourn.1758.
181), have været i købsted olgn., (nu
dial.) især m. h. t. vedk. steds nærmeste køb-

stad, mand kand ikke viide, om dend stak-
kels Karl er kommen noget til, thi hånd
har aldrig været i Kiøbsted tilforn. Holb.
llJ.V.ll. Han maa dog eengang komme
til Kiøbstæd, at hånd kand lære noget.

10 sa.Pants.III. 7. Feilb. |j som ew<. Købstad:
(byen) lignede mer en Landsby end en KJøb-
stad : de fleste Bygninger vare straatakte og
klinede Avisgaarde. in^.PO.i.45. Et Mar-
ked i en Kjøbstad er altid en stor Fest-
dag. Win</i.ifor8A;.P4. Fra Grønbæk brugte
man dengang Randers som Købstad. OJes-
sen.FraGrønbækPræstegaard.( 1 920).4 7. Esp.
324. Feilb.(sdiy.). \\ nu ofte spec. om by (I.2),

der ikke er hovedstad; provinsby; smaa-
20 stad. som saa mangenKjøbenhavnerfAaveic

han) aldrig . . set nogen Kjøbstad. Gold-
schm.III.113. paa engang syntes Gerhard,
at han ikke gik i Hovedstaden men i den
lille Købstad, som han nylig havde foT-

Isidt. Drachm.F.II.135. være fra Købstaden
o: fra Provinsen. D&H. jf.: Kiøbenhavn
(er) ingen stor Stad men en ægte Kjøb-
stad. ZierA;.P.FJIJi.4 9. Kjøbenhavn . . slaar

En med alle en Købstads Mangler uden
30 at besidde en Hovedstads Fortrin. Hverken

stille Fred eller kraftig Frihed. EBrand.
Brud.l8. uegl. : disse smaa nordiske Lande
er i Virkeligheden Købstæder i Smaalig-
hed, og smaaligt sejpinende overfor deres
betydeligste Aander. Brande8.XIlI.377.
Kebstad-, i ssgr. (ogs. Købstads- elL

(nu kun dial.) Købsted(s)-j. || tidligere var
formen uden -s- eneherskende (saaledes endnu
MG.), men formen med -s-, der fremtræder

40 sporadisk i 18. aarh. ('Kiøbstæds Kirkerne.
Borrebye.TF.148. Kiøbsteds Eet.Adr.^V9
1 762. sp.2. Kiøbstædsfrihed. Stampe. 1. 56),
bliver i løbet af19. aarh. alm.i rigsspr. CKiøh-
stedsfolk. Oehl.L.I.145. Kiøbstedsfrøken.
8a.Prom.II.327. Kjøbstedsjomfruer. Ing.
EF.I.201. Kjøbstadsdragt. sa.LB.IV.15.
Kjøbstadsklæder. smst.I.llS. Kjøbstadspri-
vilegier. Goldschm.II.14. Købstadsjorder.
La88en.S0.191. Købstadsrettigheder. SaV

50 XV.145 osv.) og er nu alm. sideform i næ-
sten alle i rigsspr. anvendte ssgr. \\ m. h. t.

formerne -stad(s)- og -sted(s)- se u. Køb-
stad; jf.: Kjøbstad, den nyere Form, be-
gynder ogsaa at indføres i (ssgr.). Levin.
n af Købstad; ofte spec. som modsætn. til

Bonde- (Bønder-), Landsby- olgn. med hen-
blik paa købstadens finere levevis, moder osv.

(jf. -dame, -frøken ofl.). ||
foruden de ndf.

anførte ssgr.kan nævnes -bygning, -forhold,
60 -gaard, -hund, -hus, -kald (3.2), -kirke,

-kone, -liv, -lærer, -mad, -manér, -præst,
-skik, -skole, -sprog, -torv, -væsen, -ag-
tiff, adj. (jf. -agtig 2.8; især COy. MothJC
441. VSO. MG. en kjøbstadsagtig Fore-
stilling om hvad det er at være Menneske.
Kierk7VlI.425. alt i den nye Kro (0: i en
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landsby) var saa kiøbstadagtig. Tolderl.F.

1.181. -barn, et. den, der er født og vokser

op i en købstad. Betragte vi de spæde
Børns første Opklækkelse, da have Bøn-
derbørn . . præference for Kiøbsted-Børn.
Holb.MTkr.233. \\ om (købstadfødte) voksne.

Jeg er 45 Aar . . Vi liar vel faat lov at

gaa, saavelsom alle andre Kiøbsted-Børn,
aet er kun Bønder, som ere saa lyckelige

at kunde blive gift udi deres 20de Aar.
Holb.Vgs.II.2. han er det eneste Kjøb-
stadbarn imellem alle disse Bønder, og
desuden Byens Fæstemsmå. AntNiels. FL.
1.22. O -beboer, en. (jf. -ho, -boer, -bor-

ger, -mand ofl.). Heib.Pros.y.52. -birk,
et. (foræld., om middelalderlige forhold) birk

(særlig retskreds), som dannes af en købstad

(mods. Landbirk;. VSO. -bo (jf. D&H.)
ell. -boer, en. (især to ; jf. -beboer^. Leth.

haard Kiøbstædgade. VSO. Man kan ikke
leve af at sidde paa en Kjøbstedgade.
Mau.II.240. -g^oos, et. (nu næppe br.)

gods (1), ogs. jordejendom, som ligger i ell.

tilhører en købstad (jf. -grund, -jord; ell.

dennes beboere. Kiøbstædgods og Jord er
Løsøre og maa sælgis uden Lovbydelse.
DL.5—3—4. smst.1—24—25. Moth.K442.
Borrebye.TF.720. Stampe.1.119. VSO. MO.

10 -g^mnd, en. (emb.) grund (I.I.2), som lig-

ger inden for en købstads omraade. Moth.
K442. VSO. MO. Jord, som overgaaer
til Kjøbstadgrund. Lov^y^l863.§4. -jom-
fru, en. (jf. -frøken; nu sj.). En Kiøb-
sted Jomfrue kand aldrig miste sin Ære.
Holb.Hex.IV.l. de fornemme Kjøbsteds-
jomfruer med deres unationale . . Mode-
pynt. Ing.EF.L201. -jord, en. (jf. -gods,
-grund; jord, som ligger i en købstad; spec.

(1800). MO. NatTid.^V91878. Till l.sp.l. 20 om den købstaden selv tilhørende jord. Moth.
U\3

Samfundet.^ysl900.3.sp.6. || f (i flt.) som
navn paa en gruppe uanselige dagsommer-
fugle (overs, af lat. plebeji^. EPont.Atlas.I.

685. -borger, en. ("CP, /. br.). rige Kjøb-
stedborgere i de lange Stadsekjortler. In^.

EM.I.132. en Kjøbstædsborger kan ud-
sætte Afbenyttelsen af sit Borgerskab som
KiøhmRnå.Skr.y8l828. jf. borgerlig 1.3:

vi havde spist til Middag Klokken tolv

K442. Forordn.'V8l741. Lov"/2l863.§4.
Lassen. SO. 191. -jæg:er, en. (jæg.) om
daarlig, ufint jagende jæger; søndagsjæger.
Dania.in.230. -klæder, pi. (jf. -klædt
samt -dragt; nu sj.) tøj, som man bi-uger

det i købstaden. Drengen havde faaetKjøb-
stadsklæder.Iw^.L5.I.ii5. -klædt, part.
adj. (nu især dial.) som bærer købstadklæder,

er klædt som byfolk. Ing.LB.1.151. Goldschm.
efter god, gammel, kj b stadborger li g M Ejl.II.262. Feilb. OrdbS.(Falster), -kom-

^chand.F.382. -dame, en. Kirken,Skik
hvor jeg blandt 300 Bønderpiger fandt
kun een eneste Kiøbstæddame. 5a^^es.
nV.IX.383. H:eib.Poet.XI.207. Hostr.T.

118. jf. Købstad slutn.: han gjorde Nar
af den lille Kjøbstaddame og . . vilde

vise hende sin Overlegenhed. Tops.I.271.

-dragt, en. (jf. -klæderj. en Kone i

borgerlig Kjøbstedsdragt. Ing.KE.1.227.

mnne, en. (jf. Kommune 1 ; mods. Land-
kommune; især emb.). LovNr.80^lhl894.§l.
-landdistrikt, et. (emb.) om den uden
for købstaden liggende del af et til en køb-
stad hørende sogn (i visse henseender knyttet

til købstaden, men i øvrigt med selvstændig
organisation); landdistrikt. SaUXV.145.384.

CO kebstadlig, adj. (sj.) som adj. til

Købstad: købstad(s)agtig; købstad(s)mæssig;
hun havde . . ombyttet Almuedragten med 40 købstad(s)-. den købstadlige Hyggelighed
Kiøhst&åår&gten. Tolderl.H.ll. -folk, et.

(jf Folk 3.2-3;. *Kiøbstedsfolket, plat og
sløvet,

I

Fromhed, Kraft og Tro berøvet.
Oehl.L. 1.145. i alm.spr. nu kun i flt.: I

lumpne Bønder . . er agtbare og ærlige,
men Kiøbsted-Folck ere Velædle, Vel-
byrdige og YelhsiSirne. Holb.Mel.1.3. Hrz.
VI1L218. Feilb. OrdbS.(Sjæll.,Falster,Fyn).
paa en Tid, da Kjøbstadfolk temmelig

. . maa forsvinde. PoWU1921.9.sp.2.
H-Obstad-læs, et. (nu næppe br.) læs,

som køres paa en købstadvogn (mods. Bonde-
læs).VSO. MO. -mand, en. (glda.(flt.)køp-
stædhemæn (GDLove.V.121), køpstadhe-
mæn; jf. -beboer osv.; nu sj.) om (mand-
lig, voksen) indbygger i en købstad; borger.

denne Uheld (0: kvægsygen) er stor, ikke
alleene for Landmænd, men endogsaa for

sjelden eiede Gaarde eller boede paa Lan- 50 Kiøbstedmænd. Holb. Qvægs. 399. der er
det. Goldschm.BlS.II.U. -frihed, en. (jf.
Frihed 4; nu næppe br.) d. s. s. -privile-

gium. Moth.K442. Stampe.1.56. -froken,
en. (jf. -jomfru;, en Bondepige, ligesaa-
vel som Kiøbstedsfrøken, kan have For-
stand. Oe/iZ.Prom.II.5^ 7. j/". Købstad slutn.:

alle de smaa, ubeskrivelige og dog saa
betydningsfulde Ubetydeligheder, der til-

sammen danne Forskjellen mellem en kjø-
benhavnsk Dame og en Kjøbstadfrøken. 60 hed:
Goldschm. III.447. -gade, en. (1. br.).

brolagte Kjøbstædgader. iw^.Z£J.I.7. SaU
XXIV.683.

II (nu næppe br.) i udtr., der
sigter til de mangler ell. vanskeligheder, som
er forbundet med bylivet, sammenlignet med
forholdene paa landet. At sidde paa en

den Tid, da Kiøbstædmanden skal ind-
kiøbe sit Forraad af Bonden. Schytte.IB.
11.34. Du oplyste Kjøbstedsmand veed
maaske ikke engang hvad en Varulv er.

Ing.EF.in.l71. AntNiels.FL.IIL71. -ma,
en. (71U CP ell. dial.) købstadpige (1 og 2).

Moth.K442. Prahl.ST.IL172. VSO. MO.
J|

i ordspr. (nu næppe i alm. spr.) m. hentyd-
ning til købstadpigers formentlige letfærdig

-

regntø (ell. snetø. Halleby. 242) og
købstedmø varer ikke længe olgn. Mau.
6694. Thiele.IIL22. jf. Feilb.IT.161.III.35.

Krist.Ordspr.253.366.599. -pige, en. (nu
1. br. i rigsspr.) f) ung ugift kvinde i en
købstad. Moth.K442. VSO. Goldschm. VIII.
422. OrdbS.(Fyn). 2) tjenestepige i en køb-
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MO. -privileici^u. ,

udstedt privilegium, hvorved der tillagdes en

stad. VSO. MU. -p
(j- -privile^j. (emb.; foræld.) et a

et.

kongen

by købstadrettigheder. Allinge og Sandvig,
hvilke to Byer dog ikke have Kjøbstæd-
privileg. PNSkovgaard. B. 165. saa blev
selve Byen nedlagt, mistede sine Kjøb-
stadsprivilegier og blev til en Landsby.
GoldschmJLM. Hage.*178. -ret, en. (jf.
glda.køpstæåhæræt(Aar8berGeheim.V.55);
nu sy.) ^) d.s. s. -rettighed. VSO. MO. 2) en
for en købstad (ell. samtlige købstæder) gæl-
dende særlig vedtægt; byret (1); stadsret.

Moth.K442. Det er 318 Aar siden Kong
Christopher af Beyern udgav sin alminde-
lige Kiøbsteds Ret for alle Kiøbstæder.
Adr.^V9l762.sp.2. Nørreg.Privatr.1.68. VSO.
MO. 3) domstol i købstad; byret (2). VSO.
MO. -rettighed, en. (emb.) om de for
(n købstad gældende særlige rettigheder (jf.
Købstad 1, Købstadprivilegium, -ret l);

spec. om de indtil ophævelsen af læbæltet C^Va
1920) gældende særrettigheder i næringsret-
lig henseende. VSO. MO. SaVXV.US.

KtfbMtaclH-, i ssgr. se Købstad-.
Kob^tud-HtæTiie, et ell. f en (Moth.

K442). spec: f marked i en købstad (jf.
Købestævne;. Moth.K442. VSO. -svale,
en. \ d.8.8. Bysvale. Kjærbøll.194. -vant,
adj. (nu 1. br.) vant til købstadforhold (finere

levevis olgn.). Moth.K442. VSO. Hun er
endnu ikke kiøbstedvant. 3^0. -vis, en.
(nu 1. br.) om den i købstaden alm. maade

10 at optræde paa. Moth.K442. VSO. der (var)
hos os dækket paa Kj øbstadvis, og vor
store Stue saae rigtig . . smuk ud. Goldschm.
BIS.II.15.

Kebsted, en. se Købstad. Køb-
stedff«)-, i ssgr. se Købstad-.
Køb-stævne, et. se Købestævne.

-svend, en. {ænyd.glda.d.s.; foræld., ar-

kais.) (yngre, ugift) købmand; handelsbe-

tjent; handelslærling; købmandskarl. Moth.
20 K442. (lybækkernes) Kjøbmænd og Kjøb-

svenåe.PNSkovgaard.BS.15. CPalM.0.425.
*Student og Købsvend, Borgermand og
Kvinde. Recke.(BerlTid.^y2l909.Aft.l.8p.2).
Breum.FS.227. -»JSf cidj. se

'
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